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Poz. 2372, 2373
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2372

§8

UCHWA£A Nr V/26/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 25 lutego 2003 r.

Ustala siê rezerwê na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 50.000,- z³.
Ustala siê rezerwê celow¹ na program odnowy wsi w
wysokoci 33.564,- z³.

w sprawie uchwalenia Bud¿etu Gminy Liniewo na 2003
rok

§9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit c, d, e ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142,poz1591 z 2001 r. z pón. zm.) , art. 113, art. 116,
art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z pón. zm.) oraz art. 406 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 627 z pón. zm.) Rada Gminy w Liniewie
uchwala, co nastêpuje:

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
 zaci¹gania kredytów krótkoterminowych na wydatki
bie¿¹ce do kwoty 200.000,- z³ w ci¹gu roku bud¿etowego,
 przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych,
 zaci¹gania d³ugu oraz sp³at zobowi¹zañ.

§1

§ 10

Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
6.290.947,- zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
6.856.947,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

§2
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 *.
§3

2373

Ustala siê wykaz inwestycji do realizacji w 2003 r. na
kwotê 756.000,-.z³ tj.: oraz limit
Wydatków zwi¹zanych z wieloletnimi inwestycjami
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*
1. Rozbudowa i Modernizacja, Szko³y Podstawowej w
Liniewie II etap  500.000,2. Budowa stacji uzdatniania wody  126.000,-,
3. .Renowacja studni w Garczynie  9.000,-,
4. Zakupy inwestycyjne pomp g³êbinowych  16.000,5. Zakupy inwestycyjne w Urzêdzie Gminy  5.000,-,
6. Termomodernizacja Szkó³ Podst. w G³odowie,Garczynie i Wysinie  75.000,-,
7. Termomodernizacja Urzêdu Gminy  25.000,-.

UCHWA£A Nr VII/50/2003
Rady Gminy Liniewo
z dnia 10 czerwca 2003 r.

§4
Ustala siê dochody i wydatki na realizacjê zadañ zleconych z zakresu Administracji Rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§5
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 6*.
§6
Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.
§7
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
Dochody  40.000,Wydatki  40.000,* Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.

w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 26 padziernika 1992 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 z pón. zm.) Rada Gminy Liniewo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu Gminy Liniewo:
 21 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
oraz
 5 punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr V/35/2003 Rady Gminy Liniewo
z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie
gminy liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy i Pe³nomocnikowi ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6262 

§4
§ 1 i § 3 uchwa³y wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
§ 2 wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

2374
UCHWA£A Nr IX/65/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 177 w miejscowoci Cewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, p. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), Rada Gminy Cewice uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki
nr 177, po³o¿onej w miejscowoci Cewice, stanowi¹cy
zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice, zatwierdzonego
uchwa³¹ nr V/28/93 Rady Gminy Cewice z dnia 19 lipca
1993 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 poz. 172 z pón.
zm.), zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Granice planu obejmuj¹ obszar dzia³ki nr 177 o powierzchni 2,44 ha, po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym
Cewice w miejscowoci Cewice.
§2
Ustalenia planu zawarte s¹ w treci Uchwa³y oraz na
rysunku planu pn. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki nr 177 w miejscowoci Cewice, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w
skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§3
Na rysunku, o którym mowa w § 2, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 linie zabudowy obowi¹zuj¹ce,
 symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§4
Ilekroæ w treci uchwa³y mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê dziel¹c¹ tereny

Poz. 2373, 2374

o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê,
której nie mo¿e przekroczyæ ciana budynku  nie
dotyczy ganków, wykuszy, balkonów;
3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  oznacza to liniê, z któr¹
winna pokryæ siê ciana frontowa projektowanego budynku mieszkalnego, lub te¿ od której zosta³a okrelona dopuszczalna maksymalna odleg³oæ odsuniêcia budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów;
4) powierzchni zabudowy  jest to ³¹czna powierzchnia
budynków na dzia³ce, mierzona po obrysie na poziomie posadzki parteru;
5) powierzchni terenu biologicznie czynnej  oznacza to
grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz wodê powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50%
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 10 m2,
6) poziomie posadowienia parteru budynku  jest to odleg³oæ mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji
nadziemnej do redniego poziomu przyleg³ego terenu ukszta³towanego naturalnie;
7) wysokoci budynku  jest to wysokoæ od poziomu
terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku
do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub
punktu zbiegu po³aci dachowych,
8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  s¹ to budynki mieszkalne, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb
mieszkaj¹cych budynkami gospodarczymi, usytuowane na wydzielonych dzia³kach budowlanych;
9) zabudowie us³ugowo-mieszkaniowej  s¹ to usytuowane na dzia³ce budowlanej budynki przeznaczone
do wiadczenia us³ug, którym towarzyszy budynek
mieszkalny jednorodzinny, lub te¿ budynek us³ugowy z mieszkaniem dla w³aciciela i mo¿liw¹ zabudow¹ gospodarcza,
10) budynku mieszkalnym jednorodzinnym  s¹ to budynki wolnostoj¹ce, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹ce konstrukcyjnie samodzieln¹
ca³oæ, w których dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych,
11) budynku gospodarczym  jest to budynek przeznaczony do gara¿owania samochodów osobowych, a
tak¿e niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materia³ów, narzêdzi
i sprzêtu s³u¿¹cych do obs³ugi budynku mieszkalnego i jego otoczenia,
12) rzemiole us³ugowym  jest to dzia³alnoæ prowadzona na niewielk¹ skalê, zwi¹zana z zatrudnieniem
najwy¿ej kilku osób w bran¿y rolno  spo¿ywczej,
elektronicznej, elektrotechnicznej, kamieniarskiej, budowlanej, mechanicznej i motoryzacyjnej, a tak¿e
magazynów i sk³adów, handlu hurtowego i konfekcjonowania produktów, z wy³¹czeniem obiektów
i funkcji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony rodowiska oraz dzia³alnoci powoduj¹cej emisjê odorów.
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Poz. 2374
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru planu
§5

Ustalenia w zakresie zabudowy,
zagospodarowania i u¿ytkowania terenów
o ile ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi nie stanowi¹ inaczej:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2. Na terenach zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
40% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3. Poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych do 0,6 m powy¿ej poziomu terenu.
4. Poziom posadowienia parteru budynków us³ugowych
i us³ugowo-mieszkalnych do 0,2 m powy¿ej poziomu
terenu.
5. Wysokoæ budynków mieszkalnych i us³ugowomieszkalnych do 10,0 m.
6. Wysokoæ zabudowy gospodarcza do 6,0 m.
7. Dachy na budynkach dwuspadowe,
8. Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê mieszkaniow¹ winna wynosiæ nie
mniej, ni¿ 60% jej powierzchni.
9. Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ winna
wynosiæ nie mniej, ni¿ 40% jej powierzchni.
10. Ustala siê wprowadzenie nasadzeñ drzew liciastych
i iglastych na dzia³kach budowlanych.
11. W obszarze planu wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, okrelonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa
ochrony rodowiska, wymagaj¹cych sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko oraz dzia³alnoci powoduj¹cej emisjê odorów.
12. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
nie mo¿e przekroczyæ granic terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³ prawny.
13. Ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektów i pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
14. Dopuszczalny poziom ha³asu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN nie mo¿e przekroczyæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ oraz na granicy
terenów oznaczonych symbolem U/MN z terenami zabudowy mieszkaniowej, poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
15. Ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych
warunków posadowienia projektowanych budynków.
16. Nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne projektowanych budynków w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.
§6
Ustalenia w zakresie obs³ugi komunikacyjnej
i zagospodarowania terenów komunikacji
1. Ustala siê dojazd do dzia³ek budowlanych z drogi we-

Dziennik Urzêdowy
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wnêtrznej dojazdowej projektowanej na terenie 01KDw
oraz ci¹gów pieszo-jezdnych projektowanych na terenach 02KX, 03KX, 04KX i 05KX.
2. Ustala siê w³¹czenie drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 212 poprzez zjazd. Szczegó³owe warunki
w³¹czenia okreli zarz¹dca drogi wojewódzkiej.
3. Ustala siê dla projektowanych dróg, zjazdów, ci¹gów
pieszo-jezdnych, dojazdów i placów postojowych w
granicach planu, wykonanie z materia³ów zapewniaj¹cych infiltracjê do gruntu wód opadowych.
§7
Ustalenia w zakresie in¿ynierii
rodowiska i elektroenergetyki
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê rozbudowan¹ sieci¹ wodoci¹gow¹ w drodze dojazdowej oraz ci¹gach pieszo 
jezdnych ze zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
wsi Cewice. Ustala siê zakaz realizacji indywidualnych ujêæ wody. Zaopatrzenie w wodê w warunkach
specjalnych odbywaæ siê bêdzie z ujêcia wody w
Cewicach przy ul. Wêgrzynowicza.
2. Odprowadzenie cieków komunalnych rozbudowan¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej
oraz ci¹gach pieszo  jezdnych do wiejskiej kanalizacji sanitarnej, któr¹ sp³yn¹ na oczyszczalniê cieków w Cewicach.
3. Odprowadzenie wód opadowych na w³asny nie
utwardzony teren z zachowaniem naturalnego spadku terenu. W przypadku zmiany naturalnych spadków, wykonaæ zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹ce zalewanie s¹siednich dzia³ek. Mo¿liwe jest wykorzystywanie wód deszczowych dla uzupe³nienia bilansu wodnego w obszarze poszczególnych nieruchomoci.
4. Wody opadowe z dojazdów i placów postojowych
odprowadzaæ powierzchniowo do gruntu poprzez
stosowanie nawierzchni przepuszczalnych.
5. Powstaj¹ce odpady komunalne zbieraæ w szczelnych
pojemnikach z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów wskazanych przez Urz¹d Gminy, lub za porednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa.
6. Powstaj¹ce odpady inne ni¿ komunalne zbieraæ w
odrêbnych szczelnych pojemnikach i przekazywaæ
do miejsc, w których mog¹ byæ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
7. Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a. Do wytwarzania energii cieplnej wykorzystywaæ
paliwa ekologiczne np. gaz p³ynny, olej opa³owy,
drewno itp.
8. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ sieci¹ kablow¹
nn z projektowanej na terenie 8EE stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§8
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 14 terenów, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi:
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 5 terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone symbolami MN,
 1 teren zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej, oznaczony symbolem U/MN,
 1 teren infrastruktury technicznej  projektowanej trafostacji, oznaczony symbolem EE,
 1 teren zieleni izolacyjnej, oznaczony symbolem ZI
 6 terenów komunikacji oznaczonych symbolami
KDw, KX i Kp.
1. Teren oznaczony symbolem 1ZI o powierzchni ok.
0,07 ha.
Funkcja: Teren zieleni izolacyjnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: nie ustala siê.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie;
b) ustala siê nasadzenie szpaleru drzew i krzewów iglastych od strony drogi wojewódzkiej, z zachowaniem
warunków widocznoci na zjedzie z drogi dojazdowej projektowanej na terenie 01KDw, na drogê wojewódzk¹ oraz ustala siê zakaz sadzenia wysokich
drzew w pasie o szerokoci 7,5 m od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej.
c) ustala siê niskie wygrodzenie terenu od strony drogi wojewódzkiej.
d) dopuszcza siê postój samochodów osobowych na
terenie, z wjazdem z drogi dojazdowej na terenie
01KDw.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
e) do dalszej eksploatacji pozostawia siê istniej¹c¹ liniê elektroenergetyczn¹ 15 kV.
2. Teren oznaczony symbolem 2U/MN  o powierzchni
ok. 0,38 ha.
Funkcja: Teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dzia³ki budowlane, o powierzchni nie mniejszej,
ni¿ 1 500 m2.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê na dzia³ce realizacjê budynku dla rzemios³a us³ugowego z mieszkaniem dla w³aciciela dzia³ki, lub budynku dla rzemios³a us³ugowego i budynku jednorodzinnego oraz w ka¿dym przypadku mo¿liwoæ zabudowy towarzysz¹cej;
b) ustala siê mo¿liwoæ ³¹czenia bry³ budynków, tak¿e
na granicy dzia³ki, w przypadku podzia³u terenu,
c) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 01KDw,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1);
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami 02KX
i 3MN, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
e) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 16,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15kV,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1)
f) ustala siê zakaz sadzenia wysokich drzew w pasie o
szerokoci 7,5 m od skrajnych przewodów linii.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
g) pozostawia siê do dalszej eksploatacji liniê elektroenergetyczn¹ 15 kV.
h) pozosta³e ustalenia jak w § 7;
3. Teren oznaczony symbolem 3MN  o powierzchni ok.
0,69 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ na
dzia³ki budowlane o powierzchni nie mniejszej, ni¿
1 000 m2.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê mo¿liwoæ po³¹czenia budynków na granicy dzia³ki w zespo³y bliniacze.
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 7MN,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od granicy planu, jak na rysunku planu
(za³¹cznik nr 1).
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami
4MN, 5MN, 6MN i 2U/MN jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
e) pozosta³e ustalenia jak w § 7;
4. Teren oznaczony symbolem 4MN  o powierzchni ok.
0,19 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dzia³ki budowlane, o powierzchni nie mniejszej,
ni¿ 900 m2.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê mo¿liwoæ po³¹czenia bry³ budynków na
granicy dzia³ki.
b) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami
02KX i 03KX, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 3MN,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
d) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 01KDw,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
e) pozosta³e ustalenia jak w § 7;
5. Teren oznaczony symbolem 5MN  o powierzchni ok.
0,22 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dzia³ki budowlane, o powierzchni nie mniejszej,
ni¿ 700 m2.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê mo¿liwoæ po³¹czenia bry³ budynków na
granicy dzia³ki
b) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami
03KX i 04KX, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 3MN,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
d) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 01KDw,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
Istalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
e) pozosta³e ustalenia jak w § 7;
6. Teren oznaczony symbolem 6MN  o powierzchni ok.
0,19 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dzia³ki budowlane, o powierzchni nie mniejszej,
ni¿ 900 m2.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê mo¿liwoæ po³¹czenia bry³ budynków na
granicy dzia³ki.
b) ustala siê wzniesienie budynków bez podpiwniczenia.
c) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami 04KX
i 05KX, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 3MN,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
e) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 01KDw,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
f) pozosta³e ustalenia jak w § 7;
7. Teren oznaczony symbolem 7MN  o powierzchni ok.
0,4 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dzia³ki budowlane, o powierzchni nie mniejszej,
ni¿ 1 900 m2.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê mo¿liwoæ po³¹czenia bry³ budynków na
granicy dzia³ki.
b) ustala siê wzniesienie budynków bez podpiwniczenia.
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 3MN,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
d) ustala siê nieprzekraczalne liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami
05KX, 06Kp oraz od granicy planu, jak na rysunku
planu (za³¹cznik nr 1).
e) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 7,5 m od osi linii elektroenergetycznej, jak na
rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
f) ustala siê zakaz sadzenia wysokich drzew w pasie o
szerokoci 7,5 m od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
g) pozostawia siê do dalszej eksploatacji napowietrzne linie elektroenergetyczne 15kV,
h) ustala siê na terenie zejcie kablem 15kV ze s³upa
linii elektroenergetycznej 15 kV i dalej do granicy z
terenem 06Kp,
i) pozosta³e ustalenia jak w § 7.
8. Teren oznaczony symbolem 8EE o powierzchni ok.
0,01 ha.
Funkcja: Teren infrastruktury technicznej  stacja transformatorowa 15/04kV.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedna
dzia³kê budowlan¹.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej ustalenia w zakresie komunikacji:
b) dojazd z terenu 01KDw;
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
c) wg warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15 kV.
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9. Teren oznaczony symbolem 01KDw, o powierzchni
ok. 0,19 ha.
Funkcja: Teren komunikacji.
Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê wewnêtrznej drogi
dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
c) ustala siê prowadzenie w granicach terenu sieci infrastruktury technicznej.
10. Teren oznaczony symbolem 02KX, o powierzchni
ok. 0,02 ha.
Funkcja: Teren komunikacji.
Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo-jezdnego, zakoñczonego placem manewrowym o wymiarach 10,0 x 10,0 m;
b) ustala siê szerokoæ ci¹gu 5,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1);
c) ustala siê prowadzenie w granicach terenu sieci infrastruktury technicznej.
11. Teren oznaczony symbolem 03KX, o powierzchni
ok. 0,02 ha.
Funkcja: Teren komunikacji.
Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo-jezdnego, zakoñczonego placem manewrowym o wymiarach 12,0 x 10,0 m;
b) ustala siê szerokoæ ci¹gu 5,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1);
c) ustala siê prowadzenie w granicach terenu sieci infrastruktury technicznej.
12. Teren oznaczony symbolem 04KX, o powierzchni
ok. 0,02 ha.
Funkcja: Teren komunikacji.
Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo-jezdnego, zakoñczonego placem manewrowym o wymiarach 12,0 x 10,0 m;
b) ustala siê szerokoæ ci¹gu 5,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1);
c) ustala siê prowadzenie w granicach terenu sieci infrastruktury technicznej.
13. Teren oznaczony symbolem 05KX, o powierzchni
ok. 0,02 ha.
Funkcja: Teren komunikacji.
Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo-jezdnego, zakoñczonego placem manewrowym o wymiarach 12,0 x 10,0 m.
b) ustala siê szerokoæ ci¹gu 5,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
c) ustala siê prowadzenie w granicach terenu sieci infrastruktury technicznej.
14. Teren oznaczony symbolem 06Kp, o powierzchni
ok. 0,02 ha.
Funkcja: Teren komunikacji.
Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
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a) ustala siê przeznaczenie terenu na ci¹g pieszo  rowerowy,
b) ustala siê szerokoæ ci¹gu 2,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
c) ustala siê prowadzenie w granicach terenu kabla energetycznego 15,0 kV.
Rozdzia³ 4
Ustalenia koñcowe
§9
Przeznacza siê obszar 2,44 ha u¿ytków rolnych kl. V
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego na cele
nierolnicze i nielene.

ce z dnia 19 lutego 1992 r (Dz.Urz. Województwa S³upskiego z 1992 r Nr 27, poz. 236), zwany dalej w treci
Uchwa³y planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Plan obejmuje obszar czêci dzia³ki 108/4 o powierzchni
1,44 ha, po³o¿ony w obrêbie geodezyjnym Pr¹dzonka
w gminie Studzienice.
§2

Ustala siê stawkê w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.

Ustalenia planu zawarte s¹ w treci Uchwa³y oraz na
rysunku planu pt. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla czêci dzia³ki 108/4 w obrêbie Pr¹dzonka, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1: 500, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y.

§ 11

§3

Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice, wymienionego na wstêpie Uchwa³y.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Cewice do umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów
planu i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, wyrysów i wypisów,

Na rysunku, o którym mowa w § 2, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 strefa zieleni niskiej, ogólnodostêpnej, wolna od
ogrodzeñ,
 symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.

§ 13

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê dziel¹c¹ tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê, której nie mo¿e przekroczyæ ciana budynku  nie dotyczy ganków, werand;
3) powierzchni zabudowy  jest to powierzchnia budynku mierzona na poziomie posadzki parteru;
4) powierzchni czynnej biologicznie  jest to niezabudowana i nieutwardzona czêæ dzia³ki, pokryta rolinnoci¹ o charakterze naturalnym, zieleni¹ urz¹dzon¹ lub
przeznaczona pod uprawy ogrodnicze, a tak¿e pozostaj¹ca pod wod¹ p³yn¹c¹ lub stoj¹c¹ naturalnego lub
sztucznie wykonanego zbiornika wodnego, którego
dno nie zosta³o utwardzone;
5) poziomie posadowienia parteru budynku  jest to odleg³oæ mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji
nadziemnej do redniego poziomu przyleg³ego terenu
ukszta³towanego naturalnie;
6) wysokoci budynku  jest to wysokoæ w metrach,
mierzona od najwy¿szego punktu poziomu przyleg³ego terenu ukszta³towanego naturalnie, do kalenicy dachu;
7) ma³ych domach mieszkalnych  s¹ to budynki mieszkalne przeznaczone dla zamieszkania nie wiêcej, ni¿
czterech rodzin, usytuowane na wydzielonych dzia³kach budowlanych;
8) urz¹dzeniach rekreacyjno-sportowych  jest to zagospodarowanie terenu s³u¿¹ce aktywnemu wypoczynkowi mieszkañców i ich goci.

§ 10

§ 12

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
K. Formela

2375
UCHWA£A Nr VII/46/2003
Rady Gminy Studzienice
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki 108/4 w obrêbie Pr¹dzonka w gminie Studzienice.
Na podstawie: 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) oraz z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
i art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253)
Rada Gminy Studzienice uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
czêci dzia³ki nr 108/4, po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym
Pr¹dzonka, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Studzienice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr X/9/92 Rady Gminy Studzieni-
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Poz. 2375
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne
dla terenów objêtych granicami planu
§5
Ustalenia w zakresie zabudowy,
zagospodarowania i u¿ytkowania terenów

1. Ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2. Ustala siê wzniesienie budynków bez podpiwniczenia, poziom posadowienia parteru  do 1,0 m powy¿ej poziomu terenu.
3. Wysokoæ budynków 9,0 m (+/- 10%).
4. Dachy na budynkach dwuspadowe symetryczne, proste z mo¿liwymi wystawkami, k¹t nachylenia po³aci
od 150 do 450. Ustala siê jednakowy k¹t nachylenia
dachów dla wszystkich budynków w granicach planu. Po³acie dachowe wysuniête do 0,5 m. poza ciany szczytowe.
5. Stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów
wykoñczeniowych: ceg³a pe³na licowa, ok³adziny klinkierowe, kamieñ ciosany i ok³adziny kamienne, drewno, tynki bia³e z barwionym belkowaniem w formie
cian ryglowych.
6. Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê winna wynosiæ nie mniej, ni¿ 80%
jej powierzchni.
7. W obszarze planu wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzania raportu o
oddzia³ywaniu na rodowisko i przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany. Wykluczenie nie dotyczy przedsiêwziêæ, dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ
wymagany, s³u¿¹cych do poboru wód podziemnych
o zdolnoci poboru nie ni¿szej ni¿ 10 m3/h.
8. Dopuszczalny poziom ha³asu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN nie mo¿e przekroczyæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹, a na terenie oznaczonym symbolem URS nie mo¿e przekroczyæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem.
9. Ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych budynków.
10. Nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne projektowanych budynków w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.
11. Zagospodarowanie dzia³ki budowlanej winno zapewniaæ miejsca postojowe dla pojazdów jej u¿ytkowników. Nawierzchnie dojazdów i miejsc postojowych w
obrêbie dzia³ek budowlanych winny zapewniaæ mo¿liwoæ przenikania wód opadowych do gruntu.
§6
Ustalenia w zakresie obs³ugi komunikacyjnej
i zagospodarowania terenów komunikacji
1. Ustala siê dojazd do obszaru opracowania z miejscowoci Pr¹dzonka, drog¹ na dzia³ce nr 112, oraz stanowi¹cym jej przed³u¿enie odcinkiem drogi lenej, nie wydzielonej z dzia³ki nr 92L. Odcinek drogi lenej jest udostêpniony dla ruchu publicznego.
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2. Nawierzchniê projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego
nale¿y wykonaæ jako przepuszczaln¹.
3. Ustala siê prowadzenie w granicach ci¹gu pieszo-jezdnego sieci uzbrojenia technicznego.
4. Dla celów ewakuacji mieszkañców wskazuje siê drogê
prowadz¹c¹ do wsi Pr¹dzonka.
§7
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê,
odprowadzenia cieków i wód opadowych
oraz usuwania odpadów
1. Zaopatrzenie w wodê z lokalnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych w oparciu o ujêcie wody wraz ze stacj¹ wodoci¹gow¹, planowane na terenie oznaczonym symbolem 5Wz. Zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych  z ujêcia wody w Studzienicach.
2. Gromadzenie cieków bytowych w zbiornikach bezodp³ywowych i wywóz na najbli¿sz¹ oczyszczalniê cieków.
3. Odprowadzenie wód opadowych z dachów na w³asny
nieutwardzony teren z zachowaniem naturalnego sp³ywu wód opadowych, z powierzchni dojazdowych i postojowych oraz ci¹gu pieszo-jezdnego 01KX, poprzez
zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.
4. Gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach ustawionych na utwardzonych placach,
na poszczególnych dzia³kach i wywóz na sk³adowisko
odpadów wskazane przez Urz¹d Gminy lub za porednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa.
§8
Ustalenia w zakresie
zaopatrzenia w ciep³o, gaz i energiê elektryczn¹
1. Zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych, z
preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz p³ynny, olej opa³owy, drewno itp. lub odnawialnych róde³ energii (z wy³¹czeniem energii wiatru).
2. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie z miejscowoci Pr¹dzonka, od s³upa w przêle 7-8
linii 15 kV nr 435, ustawionego na dzia³ce nr 93, lini¹
kablow¹ 15kV przebiegaj¹c¹ w dzia³ce nr 112 i dalej
odcinkiem drogi lenej na dzia³ce 92L do stacji transformatorowej 15/04kV, przewidzianej do realizacji na
terenie 6EE. Rozprowadzenie energii do odbiorców za
pomoc¹ przy³¹czy kablowych nn., przewidzianych do
wykonania w ci¹gu pieszo-jezdnym 01KX.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§9
Ustala siê podzia³ obszaru planu na 7 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi, w tym:
 3 tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem MN,
 1 teren urz¹dzeñ rekreacyjno-sportowych, oznaczony symbolem URS,
 2 tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami WZ i EE,
 1 teren komunikacji, oznaczony symbolem 01KX.
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1. Teren oznaczony symbolem 1MN  o powierzchni
ok. 0,33 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedn¹
dzia³kê budowlan¹. W przypadku ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokali w budynku, dopuszcza siê wtórny
podzia³, jednak na nie wiêcej, ni¿ dwie czêci wydzielone.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê wzniesienie na terenie ma³ego domu
mieszkalnego,
b) ustala siê wydzielenie w rodkowej czêci budynku
do 2 gara¿y na samochody osobowe i pomieszczeñ
gospodarczych,
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 30,0 m od ciany lasu, zgodnie z rysunkiem
planu,
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 2MN
oraz nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci
8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem komunikacji 01KX, zgodnie z rysunkiem planu;
Ustalenia w zakresie komunikacji:
e) dojazd do dzia³ki z ci¹gu pieszo jezdnego, zaprojektowanego na terenie 01KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
f) ustala siê przebieg sieci wodoci¹gowej w odleg³oci 2,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem lenym
od strony wschodniej;
g) pozosta³e ustalenia jak w § 7 i 8.
2. Teren oznaczony symbolem 2MN  o powierzchni
ok.0,33 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedn¹
dzia³kê budowlan¹. W przypadku ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokali w budynku, dopuszcza siê wtórny
podzia³, jednak na nie wiêcej ni¿ dwie czêci wydzielone.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê wzniesienie na terenie ma³ego domu
mieszkalnego,
b) ustala siê wydzielenie w rodkowej czêci budynku
do 2 gara¿y na samochody osobowe i pomieszczeñ
gospodarczych,
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 100,0 m od brzegu jez. Kielskiego, zgodnie z
rysunkiem planu,
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 30,0 m od ciany lasu, zgodnie z rysunkiem
planu,
e) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m. od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
1MN,
f) ustala siê nieprzekraczalna liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m. od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
01KX.
Ustalenia w zakresie komunikacji:
g) dojazd do dzia³ki z ci¹gu pieszo-jezdnego zaprojektowanego na terenie 01KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
h) ustalenia jak w § 7 i 8.
3. Teren oznaczony symbolem 3MN  o powierzchni
ok. 0,33 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej.

Poz. 2375

Zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedn¹
dzia³kê budowlan¹.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê wzniesienie na terenie ma³ego domu
mieszkalnego,
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 100, 0 m od brzegu jez. Kielskiego, zgodnie
z rysunkiem planu,
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 30,0 m od ciany lasu, zgodnie z rysunkiem
planu,
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 01KX,
zgodnie z rysunkiem planu,
e) ustala siê zachowanie okaza³ych egzemplarzy drzew
na terenie.
Ustalenia w zakresie komunikacji:
f) dojazd do dzia³ki z ci¹gu pieszo jezdnego, zaprojektowanego na terenie 01KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
g) ustalenia jak w § 7 i 8.
4. Teren oznaczony symbolem 4URS  o powierzchni
ok. 0,3 ha.
Funkcja: Teren urz¹dzeñ rekreacyjno-sportowych.
Zasady i warunki podzia³u terenu: nie ustala siê.
Warunki urbanistyczne, kszta³towanie zabudowy i zagospodarowanie terenu:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) wydziela siê w obszarze dzia³ki strefê zieleni niskiej
ogólnodostêpnej, wolnej od ogrodzeñ, o szerokoci 30,0 m od jeziora, przeznaczon¹ dla k¹pieliska
publicznego, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê zakaz ruchu i postoju pojazdów na terenie, z wyj¹tkiem 5,0 m pasa terenu wzd³u¿ jeziora,
dostêpnego dla przemieszczania siê pojazdów s³u¿¹cych s³u¿bom publicznym i prowadzeniu gospodarki lenej,
d) ustala siê mo¿liwoæ realizacji na terenie ma³ego boiska do gier, kortów tenisowych, urz¹dzeñ dla zabaw dzieci oraz urz¹dzeñ ma³ej architektury parkowej z zieleni¹ towarzysz¹c¹, w tym oczka wodnego
gromadz¹cego nadmiar wód opadowych.
4. Teren oznaczony 5WZ o powierzchni ok. 0,05 ha.
Funkcja  Teren infrastruktury technicznej  studni g³êbinowej i stacji wodoci¹gowej.
Zasady i warunki podzia³u terenu  teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹.
Zagospodarowanie terenu, u¿ytkowanie: Ustala siê realizacjê studni g³êbinowej wraz ze stacj¹ wodoci¹gow¹. Zabronione jest u¿ytkowanie gruntów do celów
niezwi¹zanych z eksploatacj¹ w/w obiektu.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê wzniesienie na terenie stacji wodoci¹gowej,
b) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem dzia³ki 92L,
c) teren wygrodziæ ogrodzeniem trwa³ym z zachowaniem strefy ochrony bezporedniej,
d) wolne przestrzenie pomiêdzy zainwestowaniem wype³niæ zieleni¹ nisk¹.
Ustalenia w zakresie komunikacji: Dojazd z terenu drogi
lenej na dzia³ce 92L.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
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e) prace wiertnicze wykonaæ na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych na budowê ujêcia wód podziemnych;
f) wyniki z wykonanych prac i badañ przedstawiæ w
dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych;
g) na pobór wód podziemnych i eksploatacjê urz¹dzeñ
wodoci¹gowych uzyskaæ pozwolenie wodnoprawne;
h) ustala siê obowi¹zek uzdatnienia ujmowanej wody
podziemnej do wartoci stawianych dla wody do
picia i na potrzeby gospodarcze.
Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska i zdrowia ludzi:
i) pobór wód podziemnych nie mo¿e przekraczaæ ustalonych zasobów eksploatacyjnych,
j) prowadziæ monitoring jakoci i iloci pobieranej
wody.
6. Teren oznaczony symbolem 6EE o powierzchni ok. 0,01 ha.
Funkcja: Teren infrastruktury technicznej  projektowana stacja transformatorowa 15/04kV.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedn¹
dzia³kê budowlan¹.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej.
Ustalenia w zakresie komunikacji:
b) dojazd z terenu projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego na terenie 01KX.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
c) wg warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15 kV.
7. Teren oznaczony symbolem 01KX, o powierzchni ok.
0,09 ha.
Funkcja: Teren komunikacji.
Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo-jezdnego,
b) ustala siê szerokoæ ci¹gu 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1).
Rozdzia³ 4
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 10
Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê u¿ytki rolne kl. RVI i £V wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Pr¹dzonka,
o ³¹cznej powierzchni 1,44 ha.
§ 11
Ustala siê stawkê w wysokoci 10%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

2376
UCHWA£A Nr VII/47/2003
Rady Gminy Studzienice
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 191/3 i 191/4 w obrêbie Studzienice.
Na podstawie: art. 18 ust. 2, p. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591) oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 i art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr
41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115 poz. 1229,
Nr 154, poz. 1804; z 2002 r.) Rada Gminy Studzienice
uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych we wsi Studzienice, obejmuj¹cych dzia³ki
nr 191/3 i 191/4, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Studzienice,
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr X/9/92 Rady Gminy Studzienice z dnia 19 lutego 1992 r (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
z 1992 r. Nr 27, poz. 236) oraz zmianê planu przestrzennego zagospodarowania obszaru zlewni jeziora Studzieniczno-K³¹czno-Ryñskie zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/
31/89 Gminnej Rady Narodowej w Studzienicach z dnia
4 grudnia 1989 r (Dz.Urz. woj. s³upskiego z 1991 r. Nr 2,
poz. 2)
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Granice planu obejmuj¹ obszar dzia³ek nr 191/3 i 191/4
o ³¹cznej powierzchni 0,558 ha po³o¿onych w obrêbie
geodezyjnym Studzienice.
§2
Ustalenia planu zawarte s¹ w treci uchwa³y oraz na
rysunku pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 191/3 i 191/4 w obrêbie Studzienice wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1 000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y.

§ 12

§3

Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Studzienice, zatwierdzonego uchwa³¹ nr X/9/92 Rady
Gminy Studzienice z dnia 19 lutego 1992 r (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1992 r. Nr 27, poz. 236),

Na rysunku, o którym mowa w § 2, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.

§ 13
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
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§4
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê dziel¹c¹ tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê, której nie mo¿e przekroczyæ ciana budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów;
3) powierzchni zabudowy  jest to ³¹czna powierzchnia
budynków, mierzona po obrysie na poziomie przyziemia;
4) powierzchni czynnej biologicznie  jest to niezabudowana i nieutwardzona czêæ dzia³ki, pokryta rolinnoci¹ o charakterze naturalnym, zieleni¹ urz¹dzon¹ lub
przeznaczona pod uprawy ogrodnicze, a tak¿e pozostaj¹ca pod wod¹ p³yn¹c¹ lub stoj¹c¹, naturalnego lub
sztucznie wykonanego zbiornika wodnego, którego
dno nie zosta³o utwardzone,
5) poziomie posadowienia parteru budynku  jest to odleg³oæ mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji
nadziemnej do redniego poziomu przyleg³ego terenu
ukszta³towanego naturalnie;
6) wysokoci budynku  jest to wysokoæ w metrach,
mierzona od najwy¿szego punktu poziomu przyleg³ego terenu ukszta³towanego naturalnie, do kalenicy dachu dwuspadowego lub innego najwy¿szego punktu
pokrycia kubatury,
7) zabudowie mieszkaniowej  s¹ to budynki mieszkalne,
wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych budynkami gospodarczymi, usytuowane na wydzielonych
dzia³kach budowlanych;
8) budynku mieszkalnym jednorodzinnym  s¹ to budynki wolno stoj¹ce, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹ce konstrukcyjnie samodzieln¹ ca³oæ, w których dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej
ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku,
9) budynku gospodarczym  jest to budynek przeznaczony do gara¿owania samochodów osobowych, a tak¿e
niezawodowego wykonywania prac warsztatowych
oraz do przechowywania materia³ów, narzêdzi i sprzêtu s³u¿¹cych do obs³ugi budynku mieszkalnego i jego
otoczenia.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru planu
§5
Ustalenia w zakresie zabudowy,
zagospodarowania i u¿ytkowania terenów
1. Ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2. Wysokoæ budynków do 9,0 m.
3. Dachy na budynkach dwuspadowe,
4. Stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów
wykoñczeniowych: ceg³a pe³na licowa, ok³adziny klinkierowe, kamieñ ciosany i ok³adziny kamienne, drewno, tynki bia³e z barwionym belkowaniem w formie
cian ryglowych.
5. Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê mieszkaniow¹ winna wynosiæ nie
mniej, ni¿ 60% jej powierzchni.

6. Ustala siê wprowadzenie nasadzeñ drzew i krzewów,
zw³aszcza w obrêbie skarp terenowych.
7. W obszarze planu wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o
oddzia³ywaniu na rodowisko oraz mog¹cych wymagaæ takiego raportu.
8. Dopuszczalny poziom ha³asu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN nie mo¿e przekroczyæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
9. Ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych budynków.
10. Nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne projektowanych budynków w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.
11. Zagospodarowanie dzia³ki budowlanej winno zapewniaæ miejsca postojowe dla pojazdów jej u¿ytkowników.
§6
Ustalenia w zakresie
komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenów z ulicy £¹kowej. Dla celów ewakuacji ludnoci wskazuje siê drogê powiatow¹ nr 39 388.
2. Ustala siê dla nowoprojektowanych dojazdów i placów
postojowych w granicach planu nawierzchnie trawiaste lub wykonane z materia³ów zapewniaj¹cych infiltracjê wód opadowych  otworowanych prefabrykatów betonowych, kostki brukowej lub granitowej itp.
Konstrukcja nawierzchni winna byæ odporna na powierzchniowy sp³yw wód.
3. Zaopatrzenie w wodê ze zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych obs³uguj¹cych wie Studzienice, rozbudowan¹ sieci¹ wodoci¹gow¹ w ul. £¹kowej. Zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych odbywaæ siê
bêdzie:
 dla warunków ograniczonych dostaw wody, przy zapewnionej dostawie energii elektrycznej  z istniej¹cej studni g³êbinowej zlokalizowanej na dzia³ce nr
75/1 w obrêbie Studzienice,
 dla warunków ograniczonych dostaw wody, przy
braku dostaw energii elektrycznej  z jeziora Studzieniczno.
4. Odprowadzenie cieków bytowych rozbudowan¹ sieci¹ kanalizacji sanitarnej w ul. £¹kowej i dalej zbiorowym systemem kanalizacyjnym Studzienice  Ugoszcz
na oczyszczalniê cieków w Ugoszczy.
5. Odprowadzenie wód opadowych na w³asny nie utwardzony teren z zachowaniem naturalnego spadku terenu. W przypadku jego zmiany, wykonaæ zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹ce zalewanie s¹siednich dzia³ek.
Mo¿liwe jest wykorzystywanie wód deszczowych dla
uzupe³nienia bilansu wodnego w obszarze poszczególnych nieruchomoci.
6. Odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a
nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów wskazane przez Urz¹d Gminy, lub za porednictwem koncesjonowanego przedsiêbiorstwa.
7. Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a
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wykorzystuj¹cych paliwa ekologiczne np. gaz ziemny,
gaz p³ynny, olej opa³owy lekki, drewno itp. lub energiê
odnawialn¹ z wy³¹czeniem energii wiatrowej.
8. Zaopatrzenie w gaz ziemny (po doprowadzeniu gazu
do wsi Studzienice) z sieci gazowej planowanej do wykonania w ul. £¹kowej.
9. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ za porednictwem
przy³¹czonej do istniej¹cej linii napowietrznej sieci¹ kablow¹ nn., wykonan¹ w ul. £¹kowej, na podstawie warunków technicznych i umów o przy³¹czeniu.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§7
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami cyfrowo  literowymi od 1MN do 3MN.
1. Teren oznaczony symbolem 1MN  o powierzchni ok.
0,13 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: nie ustala siê.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) w przypadku modernizacji lub przebudowy budynków obowi¹zuj¹ ustalenia § 5, za wyj¹tkiem p.9,
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, przebiegaj¹c¹ po licu ciany frontowej istniej¹cego budynku mieszkalnego i dalej równolegle do ulicy, jak na
rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 8,0 m od granicy planu od strony dzia³ki lenej 187L, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
Ustalenia w zakresie infrastruktury: ustalenia jak w § 6.
2. Teren oznaczony symbolem 2MN  o powierzchni ok.
0,19 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dwie dzia³ki budowlane, o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 850 m2.
Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wzd³u¿
ul. £¹kowej, stanowi¹c¹ przed³u¿enie lica ciany frontowej budynku mieszkalnego przy ul. £¹kowej 2, jak
na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 3MN,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 8,0 m od granicy planu z terenem dzia³ki lenej 187L, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
d) ustala siê pozostawienie pasa drzew przy granicy z
terenem dzia³ki lenej 187L.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w § 6.
3. Teren oznaczony symbolem 3MN  o powierzchni
0,238 ha.
Funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dwie dzia³ki budowlane, o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 900 m2.
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Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê pozostawienie grupy drzew przy granicy z
terenem 2MN,
b) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 8,0 m od granicy planu z ul. £¹kow¹, jak na rysunku
planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10,0 m od granicy planu z terenem dzia³ki lenej
187L, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
d) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 2MN, jak
na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w § 6.
Rozdzia³ 4
Ustalenia koñcowe
§8
Przeznacza siê 0,558 ha u¿ytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze i nielene, w tym gruntów rolnych zabudowanych kl.
B/Ps VI  0,20 ha i gruntów ornych przeznaczonych pod
zalesienie kl. RZ VI  0,338 ha.
§9
Ustala siê stawkê w wysokoci 10%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 10
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Studzienice oraz planu przestrzennego zagospodarowania obszaru zlewni jeziora Studzieniczno-K³¹czno-Ryñskie, wymienionych na wstêpie Uchwa³y.
§ 11
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

2377
POROZUMIENIE
w sprawie przejêcia niektórych zadañ
z zakresu owiaty zawarte
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.)
w dniu 28 sierpnia 2003 r. pomiêdzy:
Powiatem Lêborskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Lêborskiego w osobach:
1. Witold Piórkowski  Starosta Lêborski
2. Ryszard Wenta  Wicestarosta Lêborski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Krystyny Bronk
zwanym dalej Przyjmuj¹cym
a Gmin¹ Potêgowo reprezentowan¹ przez
1. mgr Jerzy Waldemar Awchimieni  Wójt Gminy
2. mgr zdzis³aw Sp³awski  Zastêpca Wójta
z kontrasygnat¹ Skarbnika Gminy  Haliny Ulaszek
zwan¹ dalej Przekazuj¹cym
o nastêpuj¹cej treci:
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Przekazuj¹cy powierza, a Przyjmuj¹cy przyjmuje do
realizacji zadania edukacji publicznej w zakresie kszta³cenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowankiem
 Lucjanem Leniakiem w Specjalnym Orodku SzkolnoWychowawczym w Lêborku.

UCHWA£A Nr IX/60/2003
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

§2
1. Przekazuj¹cy zobowi¹zuje siê do sfinansowania zadania okrelonego w § 1 i przekazania na ten cel kwoty
1.629 z³ (s³ownie z³otych: jeden tysi¹c szeæset dwadziecia dziewiêæ), p³atnej w terminie 14 dni od dnia
podpisania porozumienia.
2. rodki finansowe o których mowa w niniejszym paragrafie nale¿y przekazaæ na konto Powiatu:
Starostwo Powiatowe Lêbork Bank Millennium S.A.
I oddzia³ Wejherowo E/Lêbork
76116022020000000061967207.
§3
Wysokoæ kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 ustalono
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podzia³u czêci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego w roku 2003 (Dz. U. Nr 234,
poz. 1966 z 2002 r.), za okres od 1 wrzenia 2003 r. do 31
grudnia 2003 r.
§4
1. Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê do prawid³owego wykorzystania przekazanej kwoty zgodnie z celem okrelonym w § 1
2. Do spraw, których nie reguluje niniejsze porozumienie
zastosowanie maj¹ odpowiednio przepisy ogólnie obowi¹zuj¹ce.
§5
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony do 31
grudnia 2003 r.
§6
Niniejsze porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednej dla ka¿dej ze stron.
§7
Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewa¿noci.
§8
Niniejsze porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przyjmuj¹cy
Starosta
W. Piorkowski
Wicestarosta
R. Wenta
Skarbnik Powiatu
K. Bronk

Przekazuj¹cy
Wójt
J.W. Awchimieni
Zastêpca Wójta
Z. Sp³awski
Skarbnik Gminy
H. Ulaszek

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: wie
Mosty dzia³ki nr 994/9÷994/12, wie Mosty dzia³ki
nr czêæ 959/2, 1031/1, 1031/5÷1031/8, 1019,
1021÷1029, wie Rewa dzia³ki nr 393/1, 393/2, 394,
gmina Kosakowo.
Na podstawie 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, z pón. zm.), zgodnie z art. 10, art. 26,
art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; z pón. zm.) oraz zgodnie z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego nieruchomoci po³o¿one we wsi Mosty, o nr ew. gr.: 994/9 do 994/12, czêæ
959/2, 1031/1, 1031/5÷1031/8, 1019, 1021 do 1029, nieruchomoci po³o¿one we wsi Rewa o nr ew. gr.: 393/1,
393/2, 394.
§2
Ustalenia planu:
1.1.Wie Mosty dzia³ki nr 994/9÷994/12.
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 9 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 9) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
1.2.Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,4.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej.
5.MNe  rezerwa terenu na poszerzenie dzia³ki s¹siedniej nr 994/13.
6,7.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
8,9.KD  drogi dojazdowe gminne.
1.3.Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1.1 do
niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
1.4.Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu stanowi¹cej za³¹cznik nr 1.2 do niniejszej uchwa³y.
2.1.Wie Mosty dzia³ki nr czêæ 959/2, 1031/1, 1031/
5÷1031/8, 1019, 1021÷1029, wie Rewa dzia³ki nr
393/1, 393/2, 394.
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 41 terenów (oznaczone symbolami od 1 do 26 oraz od 001
do 015) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
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ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2.2.Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2,3,6,7,8,11,14.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
15.MNe  tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej do zachowania i rozbudowy
4,5.MNb  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej
9,10.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej, bliniaczej lub szeregowej
13.R/U  tereny istniej¹cej zabudowy rzemielniczej
i us³ug nieuci¹¿liwych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej do zachowania, adaptacji i rozbudowy
12.Mne/U,UH,UG,R  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej z dopuszczeniem us³ug handlu, hotelowo-gastronomicznych, rzemielniczych nieuci¹¿liwych
16.WW  tereny istniej¹cego ujêcia wody
17,18.ZP  tereny zieleni uporz¹dkowanej publicznej
19,20.EET  tereny stacji transformatorowych
21,22,23,24,25,26.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury technicznej i modernizacji dróg
001.KL  istniej¹ca droga lokalna do modernizacji
i uporz¹dkowania
002,003,005,006.KD  drogi dojazdowe  wewn¹trzosiedlowe
004.KD  drogi dojazdowe  gminne
007,008.KXP  ci¹gi pieszojezdne  gminne
009,010,011.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne  wewn¹trzosiedlowe
012,013,014,015.KX  ci¹gi piesze
2.3.Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 2.1 do
niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania
b) linie podzia³u projektowane
c) nieprzekraczalne linie zabudowy
2.4.Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu stanowi¹cej za³¹cznik nr 2.2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹:
1) wie Mosty dz. nr 994/9÷994/12  rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000  za³¹cznik nr 1.1,
2) wie Mosty dz. nr 994/9÷994/12  karta terenu  za³¹cznik nr 1.2,
3) wie Mosty dzia³ki nr czêæ 959/2, 1031/1, 1031/5÷1031/8,
1019, 1021÷1029, wie Rewa dzia³ki nr 393/1, 393/2, 394 
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 2.1,
4) wie Mosty dzia³ki nr czêæ 959/2, 1031/1, 1031/5÷1031/8,
1019, 1021÷1029, wie Rewa dzia³ki nr 393/1, 393/2, 394 
karta terenu  za³¹cznik nr 2.2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomor-
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skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kosakowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kosakowo zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy w Kosakowie Nr III/26/94 z dnia 25
marca 1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kosakowie
A. Miklaszewicz
Za³¹cznik Nr 1.2
do Uchwa³y Rady Gminy
w Kosakowie Nr IX/60/2003
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ MOSTY
1. KARTA TERENU (316-05-02)
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 994/9 do 12
Powierzchnia: 2,45 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,4.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej
5.MNe  rezerwa terenu na poszerzenie dzia³ki s¹siedniej nr 994/13
6, 7.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
8,9.KD  drogi dojazdowe gminne
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 800 m2  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
min.pow. 600 m2  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej; max nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
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Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom
posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu nasypowego przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: linie zabudowy wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do
5 m od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak
dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak
dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub drewniane; zakaz stosowania ogrodzeñ prefabrykowanych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; nie dopuszcza siê stosowania szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych;
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich
cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg w powi¹zaniu z istniej¹cym uk³adem drogowym
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ ochronie i konserwacji
 obszar znajduje siê w granicach bezporedniej strefy ochronnej Nadmorskiego Parku Krajobrazowego  obowi¹zuje uzgodnienie zamierzeñ inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrodyw Gdañsku i Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku mieszkalnym
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cym wolne zawody

 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych (np. drena¿, melioracja, itp.), w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y
go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c
spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu; wszelkie prace ziemne, w tym
wykonywanie nasypów budowlanych, winny byæ prowadzone pod fachowym dozorem geotechnicznym
 dopuszcza siê mo¿liwoæ podpiwniczenia budynków
pod warunkiem przeprowadzenia badañ geotechnicznych gruntu i zachowania p.p.p do 0,6m n.p.t
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 wokó³ cieków wodnych (rowy melioracyjne, oczka
wodne) nale¿y zapewniæ dostêp dla ich utrzymania
i konserwacji a cieki stanowi¹ce w³asnoæ prywatn¹
powinny byæ utrzymane i konserwowane przez w³aciciela
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z now¹ zabudow¹
musz¹ byæ poprzedzone uzbrojeniem terenu w niezbêdne media
 decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana
po uprzednim uzbrojeniu terenu w sieæ wodoci¹gow¹
oraz wykonaniu utwardzenia dróg dojazdowych
 budowê infrastruktury technicznej, a w szczególnoci
zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz dróg, nale¿y prowadziæ wyprzedzaj¹co w stosunku do planowanego
zainwestowania
 nagromadzone na przeznaczonym pod zabudowê terenie nasypy niewiadomego pochodzenia nale¿y bezwzglêdnie usun¹æ
 dopuszcza siê zmianê granic wewnêtrznych dzia³ki przy
zachowaniu minimalnej powierzchni dzia³ek:
800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej i 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej bliniaczej
Za³¹cznik Nr 2.2
do Uchwa³y Rady Gminy
w Kosakowie Nr IX/60/2003
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ MOSTY, REWA
1. KARTA TERENU (316-05-02)
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. Mosty: cz. 959/2, 1031/1, 1031/5-8, 1019, 1021-29;
Rewa: 393/1, 393/2, 394
Powierzchnia: 8,88 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2,3,6,7,8,11,14.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
15. MNe  tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej do zachowania i rozbudowy
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4,5.MNb  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej
9,10.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, bliniaczej lub szeregowej
13.R/U  tereny istniej¹cej zabudowy rzemielniczej
i us³ug nieuci¹¿liwych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej do zachowania, adaptacji i rozbudowy
12.MNe/U,UH,UG,R  tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub bliniaczej z dopuszczeniem us³ug handlu, hotelowo  gastronomicznych,
rzemielniczych nieuci¹¿liwych
16. WW  tereny istniej¹cego ujêcia wody
17,18.ZP  tereny zieleni uporz¹dkowanej publicznej
19,20.EEt  tereny stacji transformatorowych
21,22,23,24,25,26.ZTT  pas techniczny dla przebiegu
infrastruktury technicznej i modernizacji dróg
001.KL  istniej¹ca droga lokalna do modernizacji i uporz¹dkowania
002,003,005,006.KD  drogi dojazdowe  wewn¹trzosiedlowe
004.KD  drogi dojazdowe  gminne
007,008.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne  gminne
009,010,011.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne  wewn¹trzosiedlowe
012,013,014,015.KX  ci¹gi piesze
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow.: 600 m2  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej i szeregowej, 800 m2  dla pozosta³ych stref
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe, bez piwnic; dla istniej¹cej zabudowy w strefie
15.MNe 2 kondygnacje + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 35% pow. pokrycia dzia³ki, dla
15.MNe  40%
Dachy: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy
z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm,
k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Posadowienie zabudowy mieszkaniowej: budynki
mieszkaniowe nale¿y posadawiaæ na sztucznym nasypie o wysokoci 0,9  1,2 m powy¿ej istniej¹cego terenu
Maks. wysokoæ zabudowy: Maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu nasypowego przy wejciu do budynku, dla istniej¹cej zabudowy w strefie 15.MNe Maks. wysokoæ 13 m
Linia zabudowy: linie zabudowy nieprzekraczalne wg
rysunku planu; w strefach 9,10.MNe dopuszcza siê lokalizacjê na granicy dzia³ek z uwzglêdnieniem przepisów przeciwpo¿arowych
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane; zakaz stosowania ogrodzeñ prefabrykowanych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; nie dopuszcza siê stosowania szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych;
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cych i projektowanych dróg oraz
ci¹gów pieszo  jezdnych w powi¹zaniu z istniej¹cym uk³adem drogowym
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ drogi lokalnej w liniach rozgraniczaj¹cych 18 m
 szerokoæ dróg dojazdowych w liniach rozgraniczaj¹cych od 10 m do 13 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 obowi¹zek posadowienia budynków na sztucznych
nasypach, dla pozosta³ych budynków makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ ochronie i konserwacji
 obszar znajduje siê w granicach bezporedniej strefy ochronnej Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu przyrody Rewa  obowi¹zuje
uzgodnienie zamierzeñ inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdañsku
i Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali w jednym budynku mieszkalnym
 dla stref MNe dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³aciciela nieruchomoci reprezentuj¹cym wolne zawody
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.), w przypadku natrafienia
w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub
prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 30%

Dziennik Urzêdowy
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 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu; wszelkie prace ziemne, w tym
wykonywanie nasypów budowlanych, winny byæ prowadzone pod fachowym dozorem geotechnicznym
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 wokó³ cieków wodnych (rowy melioracyjne, oczka
wodne) nale¿y zapewniæ dostêp dla ich utrzymania
i konserwacji a cieki stanowi¹ce w³asnoæ prywatn¹
powinny byæ utrzymane i konserwowane przez w³aciciela
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z now¹ zabudow¹
musz¹ byæ poprzedzone uzbrojeniem terenu w niezbêdne media
 budowê infrastruktury technicznej, a w szczególnoci
zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz dróg, nale¿y prowadziæ wyprzedzaj¹co w stosunku do planowanego
zainwestowania
 nagromadzone na przeznaczonym pod zabudowê terenie nasypy niewiadomego pochodzenia nale¿y bezwzglêdnie usun¹æ
 decyzja o pozwoleniu na budowê mo¿e byæ wydana
po uprzednim uzbrojeniu terenu w sieæ wodoci¹gow¹
oraz wykonaniu utwardzenia dróg dojazdowych

2379
UCHWA£A Nr XII/317/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od ulicy Z³ota Karczma 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 na zachód od ulicy Z³ota Karczma w miecie
Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 8 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001do
008) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
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przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
22  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna  domy
mieszkalne do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej klatki
schodowej.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich,
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje
przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w
wietle przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê:
1) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
2) zieleñ z zakresu strefy 64.
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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
Dopuszcza siê obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.: kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki
reklamowe.
84  ulice ekspresowe, autostrady
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, rodzaj dachu. Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej

Lp.

Rodzaj funkcji

1
1.
2.

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Hotele, pensjonaty

3.

Obiekty handlowe
o powierzchni sprzeda¿owej do 2000 m2

4.

Obiekty handlowe wielokondygnacyjne
o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2

5.

Obiekty handlowe jednokondygnacyjne
o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2

6.

Targowiska, hale targowe

7.

Restauracje, kawiarnie, bary

8.

Biura, urzêdy, poczty, banki

9.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

10.

Kocio³y, kaplice

11.

Domy parafialne, domy kultury

12.

Kina, teatry

13.

Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe,
stadiony

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten
okrela zabudowa istniej¹ca w bliskim s¹siedztwie
projektowanej (we wnêtrzu urbanistycznym). Na
fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim
s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu
zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim zapisem,
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Podstawa
odniesienia

3
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
1000 m2
pow.
sprzeda¿owej
1000 m2
pow.
sprzeda¿owej
1000 m2
pow.
sprzeda¿owej
1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych
100 miejsc
siedz¹cych

Strefa C
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania
6
MIN 2
MIN 6
MIN 25

MIN 25

MIN 35
MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru
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14.

Obiekty muzealne i wystawowe

15.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

16.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

17.

Rzemios³o us³ugowe

18.

Warsztaty pojazdów mechanicznych

19.

Stacje paliw

20.

Myjnia samochodowa

21.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji
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1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. sk³adowej
100 zatrudn.
100 m2
pow. u¿ytkowej
1 stan. naprawcze
1 dystrybutor
1 stan.
obs³ugowonaprawcze
1 obiekt
handlowy
1 stan. do
mycia
100 m2 pow.
u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA
ZACHÓD OD ULICY Z£OTA KARCZMA
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2606
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 16.56 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaýowej powyýej 2000 m², których ùàczna powierzchnia sprzedaýowa wraz z istniejàcymi obiektami handlowymi
przekroczy 55.000 m²,
2) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
3) budynki zwi¹zane z wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
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: zgodnie z rysunkiem planu,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: do 20.0 m z dopuszczeniem akcentów
wysokociowych do 35.0 m,

8.
9.

10.

11.

12.

MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 4,5
MIN 20
MIN 3
MIN 4
MIN 2*
MIN 2*
MIN 8
MIN 2*
MIN 10

3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê.
PARKINGI
Zgodnie z § 4 uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy Z³ota Karczma oraz z Obwodnicy Trójmiasta za porednictwem
terenu s¹siaduj¹cego od strony po³udniowo  zachodniej,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych lub z sieci ciep³owniczej,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: czêæ terenu po³o¿ona w strefie ochrony archeologicznej (zgodnie z
rysunkiem planu), prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem archeologicznym,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie drzewostanu przy ulicy Z³ota Karczma,
2) nasadzenie zieleni izolacyjnej oraz rolinnoci
ozdobnej przy granicy z terenem 004-31,
3) wprowadzenie zadrzewienia od strony Obwodnicy Trójmiasta.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
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1) teren w obszarze uci¹¿liwoci komunikacyjnej Obwodnicy Trójmiasta/poza obszarem planu/,
2) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
3) istniej¹ca i projektowana zabudowa mieszkalno 
us³ugowa (teren 004-31),
4) istniej¹ca kanalizacja sanitarna i deszczowa o charakterze tranzytowym,
5) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia.
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 powinno odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich
otulin.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nieprzekraczalne linie zabudowy dotycz¹ tak¿e lokalizacji wolnostoj¹cych, trwale zwi¹zanych z gruntem
urz¹dzeñ reklamowych.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê zachowanie i utrzymanie oczka wodnego wraz z otaczaj¹c¹ zieleni¹,
2) dla projektowanych parkingów powy¿ej 10 miejsc
postojowych zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ
w stosunku 1 drzewo na 5 miejsc postojowych,
3) na projektowanych parkingach zaleca siê wprowadzenia pasów zieleni oddzielaj¹cych miejsca postojowe,
4) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
5) zalecana odleg³oæ od osi kana³ów grawitacyjnych
wynosi  dla budynków 4.5 m,
 dla zieleni wysokiej 2.0 m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NA ZACHÓD OD ULICY Z£OTA KARCZMA
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2606
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0.66 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
2) budynki zamieszkania zbiorowego.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

Dziennik Urzêdowy
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2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%,
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: 12.0 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê.
PARKINGI
Zgodnie z § 4 uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z istniej¹cych ulic wewnêtrznych terenu 001-33, oraz z ulicy S³owackiego,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych lub z sieci ciep³owniczej,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Dla parkingów powy¿ej 10 miejsc postojowych obowi¹zuje wymóg wprowadzenia zadrzewieñ w stosunku 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹ca kanalizacja sanitarna i deszczowa o charakterze tranzytowym,
2) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
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 powinno odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich
otulin.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6280 

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê wprowadzenia zadrzewienia od strony
ulicy S³owackiego oraz wzd³u¿ ulic wewnêtrznych
po³o¿onych w granicach terenu 001-33,
2) na projektowanych parkingach zaleca siê wprowadzenie pasów zieleni oddzielaj¹cych miejsca postojowe,
3) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
4) zalecana odleg³oæ od osi kana³ów grawitacyjnych
wynosi  dla budynków 4.5 m,
 dla zieleni wysokiej 2.0 m.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NA ZACHÓD OD ULICY Z£OTA KARCZMA
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2606
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0.44 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Koció³ z plebani¹
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: 30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
40%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy: nie ustala siê,
3) formy zabudowy: nie ustala siê.
4) kszta³t dachu: nie ustala siê.
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy Z³ota Karczma
006-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych lub z sieci ciep³owniczej,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zachowanie drzewostanu przy ulicy Z³ota Karczma
oraz wzd³u¿ granic z terenem 001-33.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹ca kanalizacja deszczowa i sanitarna o charakterze tranzytowym,
2) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu powinno odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich
otulin.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê wprowadzenie zadrzewienia od strony
zabudowy mieszkalno  us³ugowej 004-31,
2) dla parkingów powy¿ej 10 miejsc postojowych
obowi¹zuje wymóg wprowadzenia zadrzewieñ w
stosunku 1 drzewo na 5 miejsc postojowych
3) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
4) zalecana odleg³oæ od osi kana³ów grawitacyjnych
wynosi  dla budynków 4.5 m,
 dla zieleni wysokiej 2.0 m.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NA ZACHÓD OD ULICY Z£OTA KARCZMA
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2606
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0.69 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca strefê 22 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
2) budynki zwi¹zane z wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
3) salony samochodowe z serwisem,
4) us³ugi zdrowia,
5) us³ugi handlu w lokalach u¿ytkowych powy¿ej 100 m²
powierzchni u¿ytkowej,
6) ma³e hurtownie do 2000 m² powierzchni.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,6,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
30%,
4) wielkoæ dzia³ki: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna:: nie ustala siê,
maksymalna: 12,0 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê.
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy Z³ota Karczma 006-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych lub z sieci ciep³owniczej,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie gospodarka odpadami.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹ca kanalizacja sanitarna o charakterze tranzytowym,
2) teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu powinno odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich
otulin.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê wprowadzenia zadrzewienia od strony
us³ug 001-33 i od ulic Z³ota Karczma 006 81,
2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
3) zalecana odleg³oæ od osi kana³ów grawitacyjnych
wynosi  dla budynków 4.5 m,
 dla zieleni wysokiej 2.0 m.
KARTA TERENU DROGOWA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NA ZACHÓD
OD ULICY Z£OTA KARCZMA
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2606
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0.54 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 84
DROGA EKSPRESOWA S  fragment Obwodnicy
Trójmiasta i wêz³a Matarnia, odcinek projektowanej
jezdni zbiorczo  rozdzielczej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: nie ustala siê,
2) szerokoæ pasa ruchu: nie ustala siê,
3) przekrój: nie ustala siê,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: wyklucza siê,
5) wyposa¿enie: nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej wody opadowe nale¿y odprowadziæ powierzchniowo za porednictwem zbiornika retencyjnego zlokalizowanego
poza granicami planu.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu powinno odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich
otulin.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ wzd³u¿ granicy
z terenem 001-33.
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KARTA TERENU DROGOWA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NA ZACHÓD
OD ULICY Z£OTA KARCZMA
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2606
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0.14 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L, ulica Z³ota Karczma  fragment
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: nie ustala siê,
2) szerokoæ pasa ruchu: nie ustala siê,
3) przekrój: nie ustala siê,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczenia,
5) wyposa¿enie fragmentu objêtego granicami planu:
miejsca postojowe z zastrze¿eniem pkt 13.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe do kanalizacji deszczowej,
2) zachowanie drzewostanu przy ulicy Z³ota Karczma,
3) poza dojazdem i miejscami postojowymi nale¿y
wprowadziæ zieleñ.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Z udzia³em zieleni.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu powinno odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich
otulin.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Dopuszcza siê jezdniê serwisow¹.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Istniej¹ca infrastruktura techniczna o charakterze tranzytowym.
KARTA TERENU DROGOWA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NA ZACHÓD
OD ULICY Z£OTA KARCZMA
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2606
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0.02 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY

Poz. 2379

Nr strefy 81
Ulica lokalna L, ulica Z³ota Karczma  fragment
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: nie ustala siê,
2) szerokoæ pasa ruchu: nie ustala siê,
3) przekrój: nie ustala siê,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie: nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
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 powinno odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich
otulin.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DROGOWA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NA ZACHÓD
OD ULICY Z£OTA KARCZMA
W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2606
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0.03 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D  fragment
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: nie ustala siê,
2) szerokoæ pasa ruchu: nie ustala siê,
3) przekrój: nie ustala siê,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie: nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe do kanalizacji deszczowej.
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8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Wprowadzenie zadrzewienia wzd³u¿ ulicy.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu powinno odpowiadaæ wymogom ochronnym okrelonym w przepisach szczególnych dotycz¹cych parków krajobrazowych i ich
otulin.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od
ulicy Z³ota Karczma w miecie Gdañsku w skali 1: 2000
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie zabudowy nieprzekraczalne,
4) oznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
5) strefê ochrony archeologicznej.
§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 og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2380
UCHWA£A Nr VI/78/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad udzia³u mieszkañców w re-

Dziennik Urzêdowy
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alizacji zadania inwestycyjnego p.n. budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczó³ki.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pón. zm. Dz. U. Nr 6 poz. 70;
z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r.
Nr 74 poz676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r.
Nr, 1 poz. 15) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady udzia³u mieszkañców Gminy Pszczó³ki
w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw¹ budowa
infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie
Gminy Pszczó³ki okrelone w Regulaminie wp³at dot.
wspó³finansowania inwestycji budowy infrastruktury
technicznej zawarte w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wartoæ wiadczeñ wniesionych w gotówce przez w³acicieli na rzecz budowy poszczególnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zalicza siê ka¿dorazowo na poczet
op³aty adiacenckiej.
§3
Udzia³ w³acicieli nieruchomoci we wspó³finansowaniu budowy poszczególnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej powoduj¹cej wzrost wartoci nieruchomoci jest
podstaw¹ do nienaliczenia op³aty adiacenckiej przez Wójta
Gminy.
§4
W przypadku pod³¹czenia nieruchomoci do wybudowanych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej bez uzyskania zgody w³aciciela tych urz¹dzeñ maj¹ zastosowanie przepisy karne Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu
w Wodê i Zbiorowym Odprowadzaniu cieków z dnia
7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72 poz. 747).
§5
W przypadku prowadzenia budowy sieci kanalizacyjnych przez dzia³ki siedliskowe, w ramach rekompensaty
za usytuowanie sieci w terenie bêd¹cym w³asnoci¹ osób
fizycznych lub prawnych, przy³¹cze do budynku, o d³ugoci ponad 10 m bêdzie finansowane w czêci przekraczaj¹cej 10 m w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez Gminê Pszczó³ki.
§6
W przypadku projektowania budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, Wójt Gminy upowa¿niony jest do
zawierania umów cywilno-prawnych dot. wp³at okrelonych kwot pieniê¿nych z w³acicielami nieruchomoci.
§7
1. Wp³aty gotówkowe dokonane na poczet budowy gazoci¹gu w miejscowoci Ró¿yny, Skowarcz, Kolnik prze-
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znacza siê na rzecz udzia³u w realizacji zadañ inwestycyjnych zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Przeniesienie kosztów poniesionych na budowê gazoci¹gu na rzecz realizacji zadañ dot. budowy infrastruktury kanalizacyjnej czy wodoci¹gowej nie dotyczy osób
dla których wybudowano przy³¹cze gazowe niezale¿nie od tego czy jest ono u¿ytkowane.
3. Kwoty wp³acone na budowê gazoci¹gu, przeznaczone
na rzecz udzia³u w budowie infrastruktury wodoci¹gowej czy kanalizacyjnej zostan¹ przeliczone wg ni¿ej
opisanej zasady:
wartoæ wniesionej wp³aty = wskanik przeliczeniowy
redniej krajowej obowi¹zuj¹cej
na dzieñ dokonania wp³aty
rednia krajowa na dzieñ x wskanik przeliczeniowy
zawarcia umowy o wniesionej wp³aty
udziale w budowie infrastruktury wodoci¹gowej czy
kanalizacyjnej = aktualna wartoæ wniesionej wp³aty
redni¹ krajow¹ okrela ostatnio og³oszony Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w sprawie przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku
§8
Je¿eli aktualna wartoæ wniesionej wp³aty przekroczy
wielkoæ kwoty okrelonej jako udzia³ w realizacji zadañ
zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury wodoci¹gowej czy
kanalizacyjnej, nadwy¿ka nie podlega zwrotowi.
§9
Zobowi¹zuje siê przedstawiciela Komitetu Budowy
Gazoci¹gu p. Tadeusza Tomkowicza do zamkniêcia rachunku bankowego, przedstawienia bilansu zamkniêcia
i zarchiwizowania dokumentacji
§ 10
Trac¹ moc uchwa³y
 Nr XI/123/2001 Rady Gminy Pszczó³ki z 6 czerwca
2001 r. w sprawie ustalenia zasad dobrowolnego udzia³u mieszkañców w realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazw¹ budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczó³ki,
 Nr XII/136/2001 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/123/2001
Rady Gminy Pszczó³ki z 6 czerwca 2001 r. w sprawie
ustalenia zasad dobrowolnego udzia³u mieszkañców
w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw¹ budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie
Gminy Pszczó³ki,
 Nr VI/61/2000 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 9 padziernika 2000 r. w sprawie wnoszenia odp³atnoci za pod³¹czenie siê do sieci gazowej.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pszczó³ki.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Duszyca

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/78/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 czerwca 2003 r.
REGULAMIN WP£AT
dot. wspó³finansowania inwestycji
budowy infrastruktury technicznej
Wp³aty dokonuje siê na podstawie umów cywilnoprawnych.
W przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej, minimalna wysokoæ wp³at wynosi:
Dla wodoci¹gu:
1) gdy Gmina wykonuje sieæ wraz z gniazdem wodomierzowym w odleg³oci 1 m od granicy dzia³ki a
pod³¹czenie do budynku wykonuje sam w³aciciel
nieruchomoci  800,00 PLN,
2) gdy pod³¹czenie w ca³oci wykonuje Gmina  800,00
PLN + 50 z³ za ka¿dy mb. przy³¹cza od gniazda wodomierzowego do budynku.
Dla kanalizacji sanitarnej:
1) gdy Gmina wykonuje sieæ i studzienkê ogrodow¹ na
posesji prywatnej w odleg³oci 1 m od ogrodzenia,
a przy³¹cze od studzienki ogrodowej do posesji
wykonuje sam w³aciciel  800,00 PLN,
2) gdy pod³¹czenie w ca³oci wykonuje Gmina  800,00
PLN + 70,0 z³ za ka¿dy mb. przy³¹cza od studzienki
do budynku.
Powy¿sze op³aty bêd¹ waloryzowane o wspó³czynnik
inflacji.
W³aciciel nieruchomoci, który zamierza przeprowadziæ pod³¹czenie nieruchomoci od studzienki sanitarnej
(gniazda wodomierzowego) we w³asnym zakresie, zobowi¹zany jest uzyskaæ wszystkie wymagane prawem dokumenty oraz przeprowadziæ roboty budowlane zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego.

2381
UCHWA£A Nr VII/99/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
nr ew. 346 we wsi Skowarcz.
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 wraz z pón.
zm.), 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Wójta Gminy, Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego dla dzia³ki nr ew. 346 we wsi Skowarcz w
Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 2.6700ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniowo- us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN/U),
2) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 10 m od
granicy planu z drog¹ powiatow¹ (dz. nr ew. 28/1),
2) linie zabudowy zwi¹zane zwi¹zane z proponowanym
na rysunku planu podzia³em na dzia³ki:
a) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 6 m od
linii rozgraniczaj¹cej drogê K od terenu MN/U,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10
m od granicy planu z terenem dz. nr ew. 345,
3) maksymalny procent zabudowy 25%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja nadziemna oraz poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne
kondygnacje nadziemne oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków: minimalnie 7m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru Maks. 1,0 m
od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni, dla
pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczó³kowych,
12) kierunek kalenicy g³ównej budynków równolegle do
osi drogi K,
13) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji
preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji,
14) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê K (min. szerokoæ 5m w liniach rozgraniczaj¹cych),
2) w³aciciel terenu K  drogi dojazdowej zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia projektu zjazdu z drogi powiatowej i uzgodnienia go z zarz¹dc¹ drogi przed
wydaniem pozwolenia na budowê dla pierwszej inwestycji w obrêbie planu,
3) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
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2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do
uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy
obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca
zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych
znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e iloci
cieków;
c) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na terenie
posesji, na której planuje siê lokalizacjê us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
2) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczone w separatorach ropopochodnych
i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ do jej
uk³adu,
3) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
4) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
5) usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miejscu powstawania winny byæ zagospodarowane w
miejscu ich powstawania, a tylko te, których nie
mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
b) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
6) uk³ad drena¿u odwadniaj¹cego:
a) w przypadku natrafienia na elementy uk³adu drenarki
odwadniaj¹cej, nale¿y na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê za³¹czyæ do dokumentacji projekt
przebudowy tego uk³adu w zakresie niezbêdnym dla
sprawnego jego funkcjonowania. Zakres ten nale¿y
ustaliæ zgodnie z odpowiednimi przepisami szcze-
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gólnymi w uzgodnieniu z odpowiednim zarz¹dc¹
sieci na koszt i ryzyko inwestora,
b) na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowê tzw. natrafienie na
elementy uk³adu drena¿u odwadniaj¹cego wyst¹pi tylko w przypadku wykazania drenarki na mapie do celów projektowych,
c) w przypadku natrafienia na elementy uk³ad drenarki na etapie wykonywania robót budowlanych,
wykonywanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowê, nale¿y wykonaæ przebudowê tego uk³adu uzyskuj¹c poprzednio pozwolenie na jego przebudowê w niezbêdnym zakresie, stosownie do procedur wymaganych odrêbnymi przepisami szczególnymi,
7) 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, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren znajduje siê w zasiêgu Obszaru Chronionego
Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich, na którym obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w przepisach
szczególnych,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
3) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
4) obiekty mieszkalne i przeznaczone na pobyt sta³y
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
6) obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿
zewnêtrznych granicy posesji od strony dz. nr ew. 347,
7) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
8) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y i scalania dzia³ek wg za³¹cznika graficznego niniejszej uchwa³y lub inne przy za³o¿eniu:
a) wydzielenie terenu pod komunikacjê wewnêtrzn¹ zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu,
b) minimalna wielkoæ dzia³ki wynosi 700 m2,

c) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi min. 25 m,
d) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek o mniejszej powierzchni ni¿ 700 m2, dla celów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cej teren,
2) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 7 pkt 3 oraz pkt 11 uchwa³y Nr VII/71/2000
Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 listopada 2000 r.
w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 2.6700ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 27
poz. 190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia
25 sierpnia 1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
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UCHWA£A Nr VII/100/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki nr
ew. 348 we wsi Skowarcz.
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 wraz z pón.
zm.), 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Wójta Gminy, Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ew. 348 we wsi Skowarcz w
Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 2.6700 ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniowo-us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN/U),
2) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 10 m od
granicy planu z drog¹ powiatow¹ dz. nr ew. 355,
2) linie zabudowy zwi¹zane z proponowanym na rysunku planu podzia³em na dzia³ki:
a) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 6m od
linii rozgraniczaj¹cej drogê K od terenu MN/U,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
10 m od granicy planu z terenem dz. nr ew. 347,
3) maksymalny procent zabudowy 25%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja nadziemna oraz poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne
kondygnacje nadziemne oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków: minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 1,0 m
od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni, dla
pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczó³kowych,
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12) kierunek kalenicy g³ównej budynków równolegle
do osi drogi K,
13) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji,
14) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
K (min. szerokoæ 5m w liniach rozgraniczaj¹cych),
2) w³aciciel terenu K  drogi dojazdowej zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia projektu zjazdu z drogi powiatowej i uzgodnienia go z zarz¹dc¹ drogi przed
wydaniem pozwolenia na budowê dla pierwszej inwestycji w obrêbie planu,
3) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych
zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki
bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do zawiadomienia
o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e
iloci cieków;
c) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na
terenie posesji, na której planuje siê lokalizacjê
us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
2) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny
byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej ulice K oraz odprowadzenie wód z pozosta-
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³ych powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ do
jej uk³adu,
3) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
4) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
5) usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miejscu powstawania winny byæ zagospodarowane
w miejscu ich powstawania, a tylko te, których
nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich
utylizacji,
b) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
6) uk³ad drena¿u odwadniaj¹cego:
a) w przypadku natrafienia na elementy uk³adu drenarki odwadniaj¹cej, nale¿y na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê za³¹czyæ do dokumentacji projekt przebudowy tego uk³adu w zakresie
niezbêdnym dla sprawnego jego funkcjonowania.
Zakres ten nale¿y ustaliæ zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z odpowiednim zarz¹dc¹ sieci na koszt i ryzyko inwestora,
b) na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowê tzw. natrafienie na
elementy uk³adu drena¿u odwadniaj¹cego wyst¹pi tylko w przypadku wykazania drenarki na mapie do celów projektowych,
7) w przypadku natrafienia na elementy uk³ad drenarki
na etapie wykonywania robót budowlanych, wykonywanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê, nale¿y wykonaæ przebudowê
tego uk³adu uzyskuj¹c poprzednio pozwolenie na
jego przebudowê w niezbêdnym zakresie, stosownie do procedur wymaganych odrêbnymi przepisami szczególnymi, 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, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren znajduje siê w zasiêgu Obszaru Chronionego
Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich, na którym obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w przepisach
szczególnych,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
3) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,

4) obiekty mieszkalne i przeznaczone na pobyt sta³y
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
6) obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿
zewnêtrznych granicy posesji od strony dz. nr ew. 347,
7) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
8) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y i scalania dzia³ek wg za³¹cznika graficznego niniejszej uchwa³y lub inne przy za³o¿eniu:
a) wydzielenie terenu pod komunikacjê wewnêtrzn¹
zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu,
b) minimalna wielkoæ dzia³ki wynosi 700 m2,
c) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi min. 25 m,
d) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek o mniejszej powierzchni ni¿ 700 m2, dla celów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cej teren,
2) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 3 pkt 3 oraz pkt 11 uchwa³y Nr X/104/2001
Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym,
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 2.6700ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 27
poz. 190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia
25 sierpnia 1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

2383
UCHWA£A Nr VII/101/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
nr ew. 349 we wsi Skowarcz.
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 wraz z pón.
zm.), 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Wójta Gminy, Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ew. 349 we wsi Skowarcz w
Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 2.4900ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniowo- us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN/U),
2) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 10 m od
granicy planu z drog¹ powiatow¹ dz. nr ew. 355,

Dziennik Urzêdowy
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2) linie zabudowy zwi¹zane z proponowanym podzia³em na dzia³ki:
a) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 6 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogê K od terenu MN/U,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
10 m od granicy planu z terenem dz. nr ew. 350,
3) maksymalny procent zabudowy 25%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja nadziemna oraz poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne
kondygnacje nadziemne oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku,
maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 1,0 m
od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczó³kowych,
12) kierunek kalenicy g³ównej budynków równolegle
do osi drogi K,
13) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
do wykoñczenia elewacji,
14) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê K (min. szerokoæ 5 m w liniach rozgraniczaj¹cych),
2) w³aciciel terenu K  drogi dojazdowej zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia projektu zjazdu z drogi powiatowej i uzgodnienia go z zarz¹dc¹ drogi przed
wydaniem pozwolenia na budowê dla pierwszej inwestycji w obrêbie planu,
3) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych
zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego,
a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do za-
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wiadomienia o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze
specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych
znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e iloci
cieków;
c) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na terenie
posesji, na której planuje siê lokalizacjê us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczone w separatorach ropopochodnych
i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ do jej
uk³adu,
elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miejscu powstawania winny byæ zagospodarowane w
miejscu ich powstawania, a tylko te, których nie
mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
b) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
uk³ad drena¿u odwadniaj¹cego:
a) w przypadku natrafienia na elementy uk³adu drenarki
odwadniaj¹cej, nale¿y na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê za³¹czyæ do dokumentacji projekt
przebudowy tego uk³adu w zakresie niezbêdnym dla
sprawnego jego funkcjonowania. Zakres ten nale¿y
ustaliæ zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z odpowiednim zarz¹dc¹
sieci na koszt i ryzyko inwestora,
b) na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej
do pozwolenia na budowê tzw. natrafienie na elementy uk³adu drena¿u odwadniaj¹cego wyst¹pi tylko w przypadku wykazania drenarki na mapie do
celów projektowych,
c) w przypadku natrafienia na elementy uk³ad drenarki
na etapie wykonywania robót budowlanych, wyko-

nywanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê, nale¿y wykonaæ przebudowê
tego uk³adu uzyskuj¹c poprzednio pozwolenie na
jego przebudowê w niezbêdnym zakresie, stosownie do procedur wymaganych odrêbnymi przepisami szczególnymi,
7) 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, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren znajduje siê w zasiêgu Obszaru Chronionego
Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich, na którym obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w przepisach
szczególnych,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
3) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
4) obiekty mieszkalne i przeznaczone na pobyt sta³y
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
6) obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿
zewnêtrznych granicy posesji od strony dz. nr ew. 350,
7) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
8) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y i scalania dzia³ek wg za³¹cznika graficznego niniejszej uchwa³y lub inne przy za³o¿eniu:
a) wydzielenie terenu pod komunikacjê wewnêtrzn¹
zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu,
b) minimalna wielkoæ dzia³ki wynosi 700 m2,
c) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi min. 25 m,
d) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek o mniejszej powierzchni ni¿ 700 m2, dla celów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cej teren,
2) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich;
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000
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bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 2 pkt 3 oraz pkt 11 uchwa³y Nr II/21/02 Rady
Gminy w Pszczó³kach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrêbu
Skowarcz.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 2.4900ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 27
poz. 190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia
25 sierpnia 1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

2384
UCHWA£A Nr VII/105/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
o numerze ew.165 w miejscowoci Ró¿yny.

Dziennik Urzêdowy
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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 wraz z pón.
zm.), 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Wójta Gminy, Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki o numerze ew. 165 w miejscowoci Ró¿yny w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 16.4400 ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN7),
2) mieszkaniowo  us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN3/U, MN4/U MN5/U) w
formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji us³ugowej 30%,
3) mieszkaniowo  us³ugow¹  us³ug rzemios³a (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1/U/
UR, MN2/U/UR) w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej, dopuszczalny maksymalny procent udzia³u
funkcji:
a) us³ugowej 30%,
b) us³ug rzemios³a 30%,
c) mieszkaniowej  nie okrela siê,
4) us³ugowo  us³ug rzemios³a  mieszkaniow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem U/UR/
MN6); preferowany uk³ad zabudowy zbli¿ony do
form zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno
stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej,
5) dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji:
a) us³ugowej 50%,
b) us³ug rzemios³a 50%,
c) mieszkaniowej  nie okrela siê,
6) zieleñ urz¹dzon¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem ZU),
7) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2, K3, K4, K5,
K6, K7, K8),
8) elekroenergetykê (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla wszystkich typów
budynków w odleg³oci 6m od granicy terenu:
a) MN3/U i K5
b) MN3/U i K6
c) MN34/U i K6
d) U/ UR/MN6 i K6
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odleg³oci:
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a) 8 m od granicy terenu:
(1) MN1/U/UR i drogi dz. nr ew. 158/8,
(2) MN2/U/UR i drogi dz. nr ew. 158/8,
(3) u) UR/MN6 i drogi dz. nr ew. 158/8,
b) 6 m od granicy terenu MN1/U/UR i K1,
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla budynków
w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie
wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej: minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku,
maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych z dopuszczeniem dachów naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak ceg³a licowa, klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji; do pokrycia dachów  preferowane materia³y
ceramiczne i dachówkopodobne, a dla dachów
pó³p³askich papa termozgrzewalna, czarna.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi:
a) K6 (min. szerokoæ 12m w liniach rozgraniczaj¹cych),
b) K1, K5, K7, K8 (min. szerokoæ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych),
c) K2, K3, K4 (min. szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych),
d) z drogi dz. nr ew. 158/8 (droga powiatowa)  dla
obszaru U/UR/MN6,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê, gromadzenie cieków
w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybu-
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dowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu
zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ.
Do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy obiektu
budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹
umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na
odbiór cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
c) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych
znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e iloci
cieków,
d) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na terenie
posesji, na której planuje siê lokalizacjê us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczone w separatorach ropopochodnych
i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych powierzchni utwardzonych
nale¿y pod³¹czyæ do jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê
zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê 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, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji,
6) uk³ad drena¿u odwadniaj¹cego:
a) w przypadku natrafienia na elementy uk³adu drenarki
odwadniaj¹cej, nale¿y na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê za³¹czyæ do dokumentacji projekt
przebudowy tego uk³adu w zakresie niezbêdnym dla
sprawnego jego funkcjonowania. Zakres ten nale¿y
ustaliæ zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z odpowiednim zarz¹dc¹
sieci na koszt i ryzyko inwestora;
b) na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej
do pozwolenia na budowê tzw. natrafienie na elementy uk³adu drena¿u odwadniaj¹cego wyst¹pi tylko w przypadku wykazania drenarki na mapie do
celów projektowych,
c) w przypadku natrafienia na elementy uk³ad drenarki
na etapie wykonywania robót budowlanych, wykonywanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji o po-
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zwoleniu na budowê, nale¿y wykonaæ przebudowê
tego uk³adu uzyskuj¹c poprzednio pozwolenie na
jego przebudowê w niezbêdnym zakresie, stosownie do procedur wymaganych odrêbnymi przepisami szczególnymi.
7) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
8) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
9) usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miejscu powstawania winny byæ zagospodarowane
w miejscu ich powstawania, a tylko te, których
nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich
utylizacji,
b) odpady poprodukcyjne nale¿y sk³adowaæ oddzielnie,
c) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
3) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
2) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg obowi¹zuje nakaz lokalizacji jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji od strony tej dróg,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
4) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
5) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ w za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y lub inny, przy zachowaniu zasady:
a) wydzielenie terenu pod funkcjê komunikacji zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu
b) min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
2) dla terenu MN7 dopuszcza siê podzia³ terenu przy
zachowaniu zasady:
a) wydzielenie terenu pod funkcjê komunikacji zgodnie w powi¹zaniu z uk³adem drogowym wskazanym
koncepcj¹ podzia³u wg za³¹cznika graficznego do
niniejszej uchwa³y oraz z przepisami szczególnymi
dotycz¹cymi parametrów dróg wewnêtrznych;
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b) min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
c) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi min. 25 m,
d) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich;
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 3, pkt 11 Uchwa³y Nr V/43/2000 Rady
Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 16.4400ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 27
poz. 190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia
25 sierpnia 1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
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2385
UCHWA£A Nr VII/106/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
nr ew. 37/2 we wsi Kolnik.
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 wraz z pón.
zm.), 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Wójta Gminy, Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ew. 37/2 we wsi Kolnik w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.4756 ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniowo  us³ugow¹, us³ugi rzemios³a(okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN/U/UR)
w formach zabudowy jednorodzinnej do 4 mieszkañ w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem
bliniaczej; dopuszczalny maksymalny procent
udzia³u funkcji us³ugowej i us³ug rzemios³a w ca³oci zabudowy Maks. 30%,
2) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 20 m
od linii rozgraniczaj¹cej teren MN/U/UR oraz dz. nr
ew. 487 (25m od skrajnej krawêdzi jezdni drogi krajowej),
2) maksymalny procent zabudowy 30%,
3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje oraz
poddasze u¿ytkowe minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków maksymalnie 12 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym, minimalna ca³kowita wysokoæ budynków mieszkalnych 8 m,
5) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,
6) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
7) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
8) dachy dla wszystkich typów budynków symetryczne: dwuspadowe lub naczó³kowe,
9) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni, dla
pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
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10) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczó³kowych,
11) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
12) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê K (o ³¹cznej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 6m) do drogi dz. nr ew. 36 i dalej do drogi dz.
nr ew. 44,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji,
3) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 1 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po rozbudowie),
4) w przypadku zamierzeñ inwestorskich zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu,
5) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ki powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 1,
6) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z
GDDKiA Odd. Pó³nocny w Gdañsku.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne
ujêcia wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania, dopuszcza siê gromadzenie cieków w
szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y
bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do
uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem
miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
3) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e
iloci cieków;
4) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na
terenie posesji, na której planuje siê lokalizacjê
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us³ug, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków
do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnych dzia³ek; wody opadowe z ulicy oznaczonej symbolem K po jej utwardzeniu przed odprowadzeniem do gruntu winny
byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji deszczowej ulicê nale¿y pod³¹czyæ
do jej uk³adu,
6) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ
koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego
zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo,
9) 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, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji,
10) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
3) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
4) obowi¹zuje zakaz:
a) wzd³u¿ rowu melioracyjnego zachowaæ nale¿y pas
terenu o szerokoci 5 m, wolny od wszelkiego zainwestowania, zadrzewieñ i zakrzewieñ
b) zmiany kierunku odp³ywu wód w rowie dz. nr ew.
506,
c) ograniczenia przep³ywu wody poprzez budowê jakichkolwiek przeszkód w poprzek cieku, zasypywania lub zmniejszania jego przekroju poprzecznego utrudniaj¹cego swobodny odp³yw wody,
5) minimalny procent powierzchni aktywnej przyrodniczo 30% ogólnej powierzchni dzia³ki,
6) obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2, zgodnie z warunkami
siedliskowymi,
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7) wskazane s¹ nasadzenia drzew po zewnêtrznych granicach posesji, g³ównie wzd³u¿ drogi krajowej.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki budowlane
zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ w za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y lub inny przy zachowaniu zasady:
a) wydzielenie terenu pod funkcjê komunikacji zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu,
b) min. wielkoæ dzia³ki po podziale 600 m2,
c) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi min.
25 m,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
600 m2,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich,
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 2 pkt 3 oraz pkt 10 uchwa³y Nr XVII/130/
1999 r. Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 29 grudnia
1999 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela,
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.4756ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 27
poz. 190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia
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25 sierpnia 1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

2386
UCHWA£A Nr VII/107/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla czêci
dzia³ki nr ew. 145/1 we wsi Kolnik.
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 wraz z pón.
zm.), 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 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Wójta Gminy, Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr ew. 145/1 we wsi Kolnik
w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.4800ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniowo  us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN/U) w formach zabudowy
jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji us³ugowej 30%.
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci 10 m od
granicy planu i drogi dz. nr ew. 133,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6m od
granicy planu i drogi dz. nr ew. 155,
3) maksymalny procent zabudowy 25%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje nadziemne, minimalnie 1 pe³na kondygnacja nadziemna oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci, minimalna ca³kowita wysokoæ budynków mieszkalnych 7 m,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2m od poziomu terenu,

Poz. 2385, 2386

7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków dwuspadowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów od 25 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
13) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi
w granicach dzia³ek 133 i 155,
2) dopuszcza siê wytyczanie dróg wewnêtrznych o charakterze ci¹gów pieszo-jezdnych (min. szerokoæ
5m),
3) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do zawiadomienia
o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze
wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek;
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) uk³ad drena¿u odwadniaj¹cego:
a) w przypadku natrafienia na elementy uk³adu drenarki odwadniaj¹cej, nale¿y na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê za³¹czyæ do dokumentacji projekt przebudowy tego uk³adu w zakresie
niezbêdnym dla sprawnego jego funkcjonowania.
Zakres ten nale¿y ustaliæ zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z od-
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powiednim zarz¹dc¹ sieci na koszt i ryzyko inwestora,
b) na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowê tzw. natrafienie na
elementy uk³adu drena¿u odwadniaj¹cego wyst¹pi tylko w przypadku wykazania drenarki na mapie do celów projektowych,
c) w przypadku natrafienia na elementy uk³ad drenarki na etapie wykonywania robót budowlanych,
wykonywanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowê, nale¿y wykonaæ przebudowê tego uk³adu uzyskuj¹c poprzednio pozwolenie na jego przebudowê w niezbêdnym zakresie, stosownie do procedur wymaganych odrêbnymi przepisami szczególnymi,
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
8) 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, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
9) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z obszarem ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111,
2) dla posadawianych obiektów, na etapie wykonywania projektów budowlanych powinny byæ sporz¹dzone oceny warunków gruntowo-wodnych, za
zmiana stanu wód nie mo¿e powodowaæ szkód na
gruntach s¹siednich,
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
1) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
5) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
6) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek przy zachowaniu:
a) min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
b) min. szerokoci dzia³ki po podziale 25 m,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹-
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dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 2 pkt 2-4, pkt 8, pkt 10-11 Uchwa³y Nr XVI/
201/02 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.4800 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 27
poz. 190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia
25 sierpnia 1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 6298 

2387
UCHWA£A Nr XII/62/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 6 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £êczyce dla dzia³ek nr
ew. 244/1 i 251/2 obrêb Nawcz.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 13,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 z pón. zm.), 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 z pón. zm.).
na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy £êczyce uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr ew. 244/1 i 251/2 obrêb Nawcz.
1. Teren o powierzchni 1,6809 ha przeznacza siê na funkcjê:
1) us³ugow¹ z zakresu us³ug: kultury (UK), owiaty
(UO), hotelowo-turystyczno-sportowe (UT), s³u¿by
zdrowia (UZ)  (oznaczenia w za³¹czniku graficznym
UK, UO, UT, UZ),
2) mieszkalnictwo w formie budynków zamieszkania
zbiorowego rozumianej jako obiekt typu: klasztor,
internat, schronisko oraz inne formy na zasadzie
analogii do wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci  (oznaczenia w za³¹czniku graficznym MZ);
3) dla terenu UK, UO, UT, UZ/MZ dopuszcza siê jako
funkcje poboczne:
a) us³ugi  rozumiane jako: administracje, handel detaliczny (w udziale mniejszym ni¿ 30% powierzchni
u¿ytkowej zabudowy),
b) mieszkalnictwo jednorodzinne jako formê towarzysz¹c¹ niezbêdn¹ dla poprawnej obs³ugi wszystkich funkcji zespo³u (w udziale mniejszym ni¿
10%),
4) us³ugi sportowo-turystyczne  (oznaczenia w za³¹czniku graficznym UST) rozumianych jako pole namiotowe, boisko sportowe i inne funkcje na zasadzie
analogii,
5) zbiorczy parking  (oznaczenia w za³¹czniku graficznym KS),
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
a) 6,0 m od granicy terenu UK, UO, UT, UZ/MZ z drog¹ dz. nr ew. 239/2.,
b) 4,0 m od granicy terenu UK, UO, UT, UZ/MZ i dz. nr
ew. 242/3 i 242/4
2) maksymalny procent zabudowy dla terenu UK, UO,
UT, UZ/MZ  25%,
3) dla terenu US-T  obowi¹zuje zakaz zabudowy z wy³¹czeniem realizacji urz¹dzeñ i obiektów sanitarnogospodarczych niezbêdnych dla niezale¿nej realizacji funkcji zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji  maksymalnie dwie
pe³ne kondygnacje oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ, licz¹c od poziomu terenu
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do najwy¿szego punktu budynku, maksymalnie 10 m
ca³kowitej wysokoci,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m,
7) od poziomu terenu,
8) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,6 m
od poziomu gruntu,
9) dopuszcza siê podpiwniczenia budynków,
10) dachy symetryczne, wielospadowe z wy³¹czeniem
dachów namiotowych,
11) preferowane typy to: dwuspadowe i naczó³kowe,
12) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadowych lub naczó³kowych,
13) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
14) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych
jednokondygnacyjnych, wolnostoj¹cych (w tym gara¿e),
15) dla budynków gospodarczych wprowadza siê nastêpuj¹ce uwarunkowania:
a) maksymalna wysokoæ 5 m, licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu budynku,
b) dachy symetryczne dwuspadowe bez wybudówek i lukarn,
c) budynki nale¿y zgrupowaæ tak, aby stanowi³y
osobny zespó³ nie konkuruj¹cy kubaturowo z budynkiem g³ównym lub bêd¹cy dope³nieniem
jego bry³y,
16) wszystkie nowe obiekty powinny nawi¹zywaæ do
cech architektury regionalnej, do wykoñczenia elewacji zaleca siê stosowanie materia³ów o charakterze naturalnym ceramicznych, ceg³opodobnych,
jak klinkier itp, obowi¹zuje zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji,
17) pokrycie dachów dla wszystkich obiektów  dachówka ceramiczna oraz materia³y dachówkopodobne, jak blachodachówka, dachówka cementowa itp. z wy³¹czeniem dachówki bitumicznej; dla
wszystkich pokryæ dachu obowi¹zuje nakaz stosowania kolorystyki w odcieniach pastelowych,
18) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji z dróg gminnych
dz. nr ew. 239/2 i 15/2,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci nie wiêcej ni¿ 2, pozosta³e miejsca postojowe zrealizowane w oparciu o parking
zbiorowy w obszarze KS.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych, które nale¿y bezzw³ocznie zlikwidowaæ po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. cieki winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezod-
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p³ywowe zlikwidowaæ. Do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym
przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka:
a) z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych
przez zarz¹dcê sieci,
b) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê
opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z
zarz¹dc¹ sieci,
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstawania wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo; odpady organiczne zaleca siê
kompostowaæ w granicach w³asnoci dzia³ek,
7) 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, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
9) rozwój infrastruktury technicznej, a w szczególnoci
gospodarki wodno-ciekowej, powinien poprzedzaæ
planowan¹ zabudowê.
6. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) dla terenu KS minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej wynosi 10%,
3) powierzchnia aktywna przyrodniczo dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym
nie mniej ni¿ 20% pod zadrzewienia i zakrzewienia
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do
zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni), nowo
wprowadzane zadrzewienia i zakrzewienia winny byæ
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
4) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m 2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie wiêcej ni¿ 50%,
5) realizacja zainwestowania na terenie planu nie mo¿e
kolidowaæ z wartociowymi drzewami rosn¹cymi
wzd³u¿ drogi gminnej dz. nr ew. 239/2.
7. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y i scalania dzia³ek wg za³¹cznika graficznego niniejszej uchwa³y lub inne przy za³o¿eniu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) wydzielenie terenu pod komunikacjê wewnêtrzn¹
zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu,
b) minimalna wielkoæ dzia³ki wynosi 1000 m2,
c) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi min. 25 m,
d) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek o mniejszej powierzchni ni¿ 1000 m2, dla celów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cej teren,
2) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich,
3) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.) nale¿y bezzw³ocznie zg³osiæ ten fakt do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu okrelaj¹ wszystkie ustalenia zawartych w § 2 Uchwa³y Rady Gminy £êczyce
Nr XXXVII/6/2002 z dnia 2 marca 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy £êczyce dla fragmentu
wsi Nawcz.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela,
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1,6809 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy £êczyce do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w £êczycach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XII/63/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 6 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £êczyce dla dzia³ek nr 35
 czêæ, 438, 41/2 oraz 42/6 obrêb Brzeno Lêborskie.
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 z pón. zm.), art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek dla dzia³ek nr 35  czêæ, 438, 41/2
oraz 42/6 obrêb Brzeno Lêborskie.
1. Teren o powierzchni 1,6809 ha przeznacza siê na:
1) funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolnostoj¹cym i bliniaczym
(okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1,
MN2, MN3, MN4),
2) komunikacje wewnêtrzn¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
a) 6,0 m od granicy terenu MN4 z drog¹ dz. nr ew. 37,
b) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych drogê wewnêtrzn¹ K i tereny MN2, MN3,
2) obligatoryjna linia zabudowy w odleg³oci:
a) 6,0 m od granicy terenu MN1 z drog¹ dz. nr ew. 37,
b) 10,0 m od granicy terenu MN1 z drog¹ dz. nr
ew. 22/1,
c) 6,0 m od granicy terenu MN1 z drog¹ dz. nr ew. 41/1,
3) maksymalny procent zabudowy 20%,
4) dla budynków mieszkalnych wprowadza siê nastêpuj¹ce uwarunkowania:
a) dopuszczalna iloæ kondygnacji  min. 1 pe³na
kondygnacja nadziemna, maks. 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
b) dopuszczalna wysokoæ, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku, min. 7 m
i maks. 10 m ca³kowitej wysokoci,
c) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
d) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks.
0,6m od poziomu gruntu,
e) dopuszcza siê podpiwniczenia budynków,
f) dachy symetryczne, o nastêpuj¹cych typach:
dwuspadkowe i naczó³kowe,
g) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
h) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
i) kalenica ustawiona:
(a) równolegle do osi drogi wewnêtrznej K1  dla
terenu MN2 i MN3,
(b) równolegle do osi drogi dz. nr ew. 37  dla
terenu MN4 i MN1,
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5) dopuszcza siê budowê budynków gospodarczych
jednokondygnacyjnych, wolnostoj¹cych (w tym gara¿e),
6) dla budynków gospodarczych wprowadza siê nastêpuj¹ce uwarunkowania:
a) maksymalna wysokoæ 5 m, licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu budynku,
b) dachy symetryczne dwuspadowe bez wybudówek i lukarn,
c) budynki nale¿y zgrupowaæ tak, aby stanowi³y
osobny zespó³ nie konkuruj¹cy kubaturowo z budynkiem mieszkalnym lub bêd¹cy dope³nieniem
bry³y budynku mieszkalnego,
7) wszystkie nowe obiekty powinny nawi¹zywaæ do
cech architektury regionalnej, do wykoñczenia elewacji zaleca siê stosowanie materia³ów o charakterze naturalnym ceramicznych, ceg³opodobnych, jak
klinkier itp. obowi¹zuje zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
8) pokrycie dachów dla wszystkich obiektów  dachówka ceramiczna oraz materia³y dachówkopodobne,
jak blachodachówka, dachówka cementowa itp.
z wy³¹czeniem dachówki bitumicznej,
9) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji:
a) z dróg gminnych dz. nr ew. 37 i 22/1,
b) z drogi wewnêtrznej K (o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych min.6m)
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych, które nale¿y bezzw³ocznie zlikwidowaæ po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. cieki winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym
przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka:
a) z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych
przez zarz¹dcê sieci,
b) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê
opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z
zarz¹dc¹ sieci,
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5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstawania wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo; odpady organiczne zaleca siê
kompostowaæ w granicach w³asnoci dzia³ek,
7) 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, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
9) rozwój infrastruktury technicznej, a w szczególnoci
gospodarki wodno-ciekowej, powinien poprzedzaæ
planowan¹ zabudowê.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki lub
terenu dla terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym
nie mniej ni¿ 20% pod zadrzewienia i zakrzewienia
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do
zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni), nowo
wprowadzane zadrzewienia i zakrzewienia winny byæ
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
3) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m 2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie wiêcej ni¿ 50%.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y i scalania dzia³ek wg za³¹cznika graficznego niniejszej uchwa³y lub inne przy za³o¿eniu:
a) wydzielenie terenu pod komunikacjê wewnêtrzn¹ zgodnie z koncepcj¹ wskazan¹ na rysunku planu,
b) minimalna wielkoæ dzia³ki wynosi 700 m2,
c) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi min.
25 m,
d) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek o mniejszej powierzchni ni¿ 700 m2, dla celów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cej teren,
2) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich,
3) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
nale¿y bezzw³ocznie zg³osiæ ten fakt do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Ustalenia niniejszego planu okrelaj¹ wszystkie ustalenia zawarte w § 2 Uchwa³y Rady Gminy £êczyce
Nr XXXIII/36/2001 z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy £êczyce dla fragmentu wsi Brzeno Lêborskie.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela,
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1,6809 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy £êczyce do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w £êczycach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.29 ust.2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem §5 pkt. 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2389
UCHWA£A Nr XII/64/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 6 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £êczyce dla dzia³ek
nr ew. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 obrêb Bo¿epole Ma³e.
Na podstawie art. 26w 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 z pón. zm.), 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 z pón. zm.) na
wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy £êczyce uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek o nr ew. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32 obrêb Bo¿epole Ma³e

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1. Teren o powierzchni 18,61 ha przeznacza siê na:
1) funkcjê produkcyjno-us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem P/U),
2) komunikacjê  rozszerzenie drogi dojazdowej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci:
a) 30 m od granicy planu i dz. nr ew. 79/1,
b) 6m od linii rozgraniczaj¹cej komunikacjê (K) i teren U/P,
c) 20 m od granicy planu z drog¹ krajow¹ nr 6.
2) maksymalny procent zabudowy 30%,
3) maksymalna wysokoæ zabudowy 12 m,
4) nale¿y stosowaæ ujednolicone spadki dachów,
5) nale¿y stosowaæ stonowan¹, pastelow¹ kolorystykê elementów konstrukcyjnych, elewacji i dachów
oraz reklam w celu optycznego zmniejszenia ingerencji nowej zabudowy w krajobraz; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê do dokumentacji
nale¿y do³¹czyæ studium krajobrazowe pokazuj¹ce
wpisanie nowej zabudowy w krajobraz
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji:
a) z drogi K (o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych wliczaj¹c istniej¹c¹ drogê w granicach dz.
nr ew. 25  min.15 m),
b) dopuszcza siê wytyczanie dróg wewnêtrznych
przy za³o¿eniu, ¿e min. szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych wyniesie 12m,
c) dopuszcza siê pod³¹czenie wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego obszaru planu do drogi K
pod warunkiem, ¿e min. odleg³oæ pierwszego
wyjazdu na drogê K nie bêdzie mniejsza ni¿ 30 m
od skrzy¿owania drogi K z drog¹ krajow¹ nr 6;
koncepcjê wstêpn¹ zagospodarowania terenu
P/U (w tym podzia³u terenu) nale¿y uzgodniæ
z GDDKiA Odd. w Gdañsku,
d) zainwestowanie na terenie objêtym niniejszym
planem mo¿e dokonaæ siê dopiero po zrealizowaniu przebudowy skrzy¿owania drogi krajowej
nr 6 z drog¹ gminn¹ K w uzgodnieniu z GDDKiA
Odd. w Gdañsku,
2) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoæ budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 6,
3) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê projekt zagospodarowania terenu, zgodny z przepisami szczególnymi nale¿y uzgodniæ z GDDKiA Odd. w
Gdañsku.
4) nale¿y zapewniæ widocznoæ w obrêbie skrzy¿owania poprzez wycinkê rosn¹cych w tym polu drzew,
5) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 6 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej),
6) w przypadku zamierzeñ inwestorskich zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami
wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela
terenu,
7) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek

Poz. 2389

w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej,
3) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na terenie
posesji, na której planuje siê lokalizacjê us³ug, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania
ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
5) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni
utwardzonych i dróg  poprzez separatory ropopochodne do gruntu w granicach dzia³ek,
6) elektroenergetyka:
a) z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych
przez zarz¹dcê sieci,
b) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê
opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z
zarz¹dc¹ sieci,
c) nale¿y zachowaæ strefy ochronne od elementów
sieci energetycznej zgodnie z przepisami szczególnymi,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych (komunalnych)  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
9) usuwanie odpadów sta³ych (poprodukcyjnych):
a) odpady poprodukcyjne nale¿y sk³adowaæ oddzielnie,
b) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
c) odpady ropopochodne i zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w
szczelnych, oznakowanych pojemnikach ustawionych na nieprzepuszczalnym pod³o¿u w obszarze terenu wskazanego do zlokalizowania
parkingu i przekazywane specjalistycznemu
przedsiêbiorstwu do zagospodarowania,
d) zakazuje siê gromadzenia i sk³adowania odpadów, przechowywania paliw, smarów i innych
substancji mog¹cych zanieczyciæ wody gruntowe i powierzchniowe,
10) 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, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji,
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11) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
12) rozwój infrastruktury technicznej, a w szczególnoci gospodarki wodno-ciekowej, powinien poprzedzaæ planowan¹ zabudowê.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) teren planu znajduje siê w Obszarem Chronionego
Krajobrazu Pradoliny £eby i Redy, na terenie którego obowi¹zuj¹ przepisy szczególne,
2) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ przepisy
szczególne zwi¹zane z obszarem najwy¿szej ochrony zasobów wód podziemnych, dzia³ka po³o¿ona jest
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 107  Pradolina Rzeki £eby,
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
4) powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 30% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym
nie mniej ni¿ 20% pod zadrzewienia i zakrzewienia
(do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do
zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni), nowo
wprowadzane zadrzewienia i zakrzewienia winny byæ
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
5) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg wewnêtrznych,
drogi K oraz drogi krajowej nr 6 obowi¹zuje lokalizacja min. jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
6) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie wiêcej ni¿ 50%,
7) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek przy za³o¿eniu:
a) minimalna wielkoæ dzia³ki wynosi 2000 m2,
b) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi min.
25 m,
c) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek o mniejszej powierzchni ni¿ 2000 m2, dla celów infrastruktury
technicznej obs³uguj¹cej teren,
2) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich,
3) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
obiekty archeologiczne (jamy, paleniska, groby itp.)
nale¿y bezzw³ocznie zg³osiæ ten fakt do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 2000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu okrelaj¹ wszystkie ustalenia zawartych w § 2 Uchwa³y Rady Gminy £êczyce
Nr XXXII/28/2001 z dnia 26 maja 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy £êczyce.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela,
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 18,61ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy £êczyce do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w £êczycach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5, pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

2390
UCHWA£A Nr VIII/100/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 12 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr ew. 105, 107/2, 109,
141/1 obrêb Lublewo w miejscowoci Lublewo w gminie Choczewo wraz ze stref¹ ochrony akustycznej.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9, art. 10 ust 1, 2 i 3, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2
oraz art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. 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 14, poz. 124), w zwi¹zku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717) oraz 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 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 Gminy w Choczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr ew. 105, 107/2, 109, 141/1 obrêb
Lublewo w miejscowoci Lublewo wraz ze stref¹ ochrony akustycznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2390
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§2
Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki nr 1 w skali 1: 2000
i nr 2 w skali 1:10000, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y.
§3
Na rysunku planu nr 1 w skali 1:2000 stanowi¹cym
uszczegó³owienie rysunku planu nr 2, wprowadza siê
nastêpuj¹ce ustalenia:
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu:
01 EW, 02EW, 03EW, 04 EW, 05EW, 06 EW  tereny
lokalizacji elektrowni wiatrowych z placem monta¿owo  eksploatacyjnym,
07 R, 08 R  tereny upraw rolnych,
09 KD  teren drogi dojazdowej,
2. Zasady zagospodarowania terenu.
2.1.Strefy techniczne elektrowni wiatrowych  zasiêg
³opat wirnika  o promieniu r  40,0 m od osi wie¿y.
2.2.Nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci:
a) 200.0 m od granicy lasu i 200.0 m od zachodniej
granicy dzia³ki (oczko wodne  ostoja ptaków),
b) 20.0 m od linii WN 110 KV do strefy technicznej
wirnika. Mo¿liwoæ ewentualnej korekty wymienionej odleg³oci mo¿e nast¹piæ w porozumieniu z Kompani¹ Energetyczn¹ Energa S.A.
w Gdañsku,
c) 20.0 m od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej 
klasy technicznej Z.
2.3.W przypadkach uzasadnionych dopuszcza siê korektê granic lokalizacji elektrowni wiatrowych
z uwzglêdnieniem warunków okrelonych w punkcie 2.2.
2.4.Wprowadza siê jednolity typ elektrowni wiatrowych.
2.5.Elektrownie wiatrowe w granicach terenu objêtego planem stanowi¹ park wiatrowy. Projekt zagospodarowania musi obejmowaæ co najmniej teren
lokalizacji elektrowni wiatrowych z drogami dojazdowymi wewnêtrznymi z zaznaczeniem nieprzekraczalnych linii zabudowy.
2.6.Na terenach rolnych dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz dróg
dojazdowych.
3. Zasady i warunki zabudowy elektrowni wiatrowych.
3.1 Maksymalna wysokoæ wie¿y  104,0 m.
3.2 Maksymalna rednica konstrukcji wie¿y  4,0 m.
3.3 Maksymalna rednica ³opat wirnika  80,0 m.
3.4 Maksymalna moc znamionowa turbiny -2,1 MW.
3.5 Konstrukcja wie¿y  stalowa, rurowa,
3.6 Moc akustyczna pojedynczej elektrowni wiatrowej
 101  106 dB w zale¿noci od wyników oceny
akustycznej,
3.7 Obowi¹zuje jednolita kolorystyka wed³ug zasad:
a) kolor jasnoszary lub bia³y, jako kolor podstawowy elektrowni wiatrowych,
b) kolor podstawy wie¿y (do ok. 1/3 wysokoci) nawi¹zuj¹cy do kolorystyki widnokrêgu  zielony
o zró¿nicowanej intensywnoci, rozjaniony ku
górze,
c) jaskrawe zakoñczenie ³opat wirnika zwiêkszaj¹ce ich widocznoæ dla ptaków (np. czerwone lub
¿ó³to-czerwone).

3.8 Obowi¹zuje zakaz umieszczania reklam na konstrukcji elektrowni wiatrowych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
4.1 Dojazd do obszaru objêtego planem  z drogi wojewódzkiej 213 z jednym zjazdem na warunkach
okrelonych przez Zarz¹dcê drogi wojewódzkiej,
4.2 Dojazd do elektrowni wiatrowych dojazdami wewnêtrznymi o szerokoci 4,5 do 5,0 m. Na rysunku
planu dojazdy wewnêtrzne maja charakter orientacyjny. Nawierzchnia dróg dojazdowych wewnêtrznych winna byæ wykonana wy³¹cznie z materia³ów
przepuszczalnych.
4.3 Szerokoæ odcinka drogi dojazdowej znajduj¹cej
siê w obrêbie planu  10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹.
5.1 Przy³¹czenie elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej  na warunkach okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
5.2 Dla noworealizowanej sieci elektroenergetycznych
dopuszcza siê wy³¹cznie zastosowanie linii kablowych uk³adanych w gruncie.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
6.1 Strefa ochrony archeologicznej. Wszelkie inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
6.2 Obszar wchodzi w zasiêg strefy widokowej z gloriety dworu w Starbieninie  Projekt budowlany
nale¿y poprzedziæ analiz¹ mo¿liwoci wkomponowania obiektów w krajobraz (gabaryty, kolorystyka, itp.)
7. Zasady ochrony rodowiska.
7.1 Nieprzekraczalna linia zabudowy jest jednoczenie
granic¹ pasów bezpieczeñstwa wynosz¹c¹ 200,0
m od ostoi ptaków i szlaków ich przelotów.
8. Inne zapisy.
8.1 Zapisy stanowi¹ce  Dopuszcza siê zmianê kolorystyki w wyniku opracowania analizy mo¿liwoci
wkomponowania EW w krajobraz.
8.2 Informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
a) Teren graniczy z Nadmorskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Obowi¹zuje Rozporz¹dzenia
Wojewody Gdañskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada
oraz nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.,
b) G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych  108 (Zbiornik Saliñski) Ograniczenia i zakazy znajduj¹ siê
w Dokumentacji hydrogeologicznej przyjêtej
przez Ministra rodowiska Departament Geologii
i Koncesji Geologicznych.
8.3. Zalecenia  nie ustala siê
§4
Na rysunku planu nr 2 w skali 1:10000 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia planu:
1. W strefie ochrony akustycznej wprowadza siê zakaz
zabudowy mieszkaniowej.
2. Zasiêg strefy ochrony akustycznej mo¿e ulec ew.
zmniejszeniu po zrealizowaniu inwestycji, na podstawie pomiarów rzeczywistych.
§5
Ustala siê stawkê 30% s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z ty-
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tu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Choczewo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku celem og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Choczewo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany na planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej w niniejszej uchwale (t.j. Dz. U. z 2001 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)ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Okrêg wyborczy Nr 3 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
210
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  KWW ONr
7
1) GRZEGORCZYK Eugeniusz Tadeusz
7
Lista nr 2  KWW Wojtek
8
1) GÓRSKI Wojciech Andrzej
8
Lista nr 3  KWW Przysz³oæ
40
1) OSTROWSKI Tomasz Adam
40
Lista nr 4  KWW Niezale¿ni
15
1) GODULA Pawe³ Adam
15
Lista nr 5  KWW Edukacja  nasza przysz³oæ
49
1) RUTKOWSKA Bo¿ena Maria
49
Lista nr 6  KWW Grodzisko
30
1) KITTA Krzysztof Klemens
30
Lista nr 7  KWW Fortuna
50
1) FORTUNA Anita
50
Lista nr 8  KWW W M³odzie¿y Przysz³oæ
11
1) GOTZEK Anna Maria
11

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹ FORTUNA Anita z listy Nr 7  KWW
Fortuna.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 27 padziernika 2003 r.

SPRAWOZDANIE
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Powiatu Lêborskiego
w roku 2002

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 3 przeprowadzonych w dniu 26 padziernika 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 26 padziernika 2003 r. w województwie pomorskim przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do
Rady Miejskiej w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 3.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 3 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 3 liczba osób
uprawnionych do g³osowania wynios³a 1.583, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 215 wyborców, co stanowi 13,58% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Gniewie potwierdzi³a, i¿
otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) sk³adam Radzie Powiatu Lêborskiego sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w 2002 r.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku utworzona zosta³a na podstawie art. 38a ust. 1 cytowanej wy¿ej ustawy w
celu realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa
nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz
zadañ okrelonych w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej, ustawy  Prawo bankowe, ustawy o samorz¹dzie
powiatowym oraz ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 100,
poz. 1084) Komisja powo³ana zosta³a Zarz¹dzeniem Nr 2/
2002 Starosty Lêborskiego z dnia 10 stycznia 2002 r.
W jej sk³ad weszli:
Starosta Lêborski  jako obligatoryjny Przewodnicz¹cy Komisji, oraz cz³onkowie:
1. Dwóch radnych delegowanych przez Radê Powiatu w
osobach:
 Ryszard Wenta,
 Andrzej Duda.
2. Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w osobach:
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 Leszek Ziniewicz,
 Jaros³aw Jêdrzejczyk.
3. Trzy osoby powo³ane przez Starostê:
 Ma³gorzata Szau³a,
 Krzysztof Pruszak,
 Marek Lacher.
W czasie swojej ubieg³orocznej dzia³alnoci Komisja
odby³a dwa posiedzenia, podczas których:
1. Opracowano Regulamin pracy Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku.
2. Przyjêto kierunki i plan pracy komisji w 2002 r.
3. Dokonano oceny zagro¿eñ oraz mo¿liwoci przeciwdzia³ania im przez powiatowe s³u¿by inspekcje i stra¿e, co by³o podstaw¹ do wypracowania kierunków
dzia³ania w zakresie zapewnienia porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na terenie powiatu w okresie
letnim. Kierunki dzia³ania przyjêto przy wspó³udziale:
 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 Zastêpcy Dyrektora SPS ZOZ w Lêborku,
 Zastêpcy Komendanta Powiatowego PSP,
 Przedstawiciela Stra¿nicy Stra¿y Granicznej w £ebie,
 Nadleniczych Nadlenictwa Lêbork i Cewice.
4. Przeanalizowano sposób konstrukcji powiatowego programu podnosz¹cego bezpieczeñstwo obywateli na
podstawie opracowania Departamentu Analiz Programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5. Powo³ano grupê robocz¹ do opracowania projektu
Powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci
oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli. Projekt programu zosta³ opracowany i po przyjêciu go przez Komisjê przedstawiony zostanie Radzie
Powiatu.

Bior¹c pod uwagê wniosek Komisji ds. Bezpieczeñstwa,
Transportu i Drogownictwa Rady Powiatu Lêborskiego
oraz przedstawione podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku opinie zastêpców Komendanta Powiatowego Policji, Starosta jako Przewodnicz¹cy Komisji
wyst¹pi³ do Komendanta Wojewódzkiego Policji z prob¹ o docelowe zwiêkszenie etatowe Komendy Powiatowej Policji w Lêborku o 10 funkcjonariuszy. Z uzyskanej
odpowiedzi wynika, ¿e obecnie nie ma mo¿liwoci zwiêkszenia etatu Komendy, jednak z chwil¹ pojawienia siê takiej mo¿liwoci proba ponownie zostanie rozpatrzona.
W trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców i przebywaj¹cych w £ebie turystów Przewodnicz¹cy Komisji zwróci³
siê równie¿ do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdañski z prob¹ o oddelegowanie dodatkowo 20 policjantów do pe³nienia s³u¿by na terenie £eby w
okresie od 1.07 do 31.08.2002 r. Proba zosta³a rozpatrzona pozytywnie ale skierowano jedynie 8 policjantów.
Na dzia³alnoæ Komisji w 2002 r. nie wydatkowano rodków w³asnych bud¿etu powiatu.
Obs³ugê administracyjno-biurow¹ Komisji zapewni³
Wydzia³ ds. Porz¹dku Publicznego, Obronnoci i Zapobiegania Klêskom ¯ywio³owym Starostwa.
W 2002 r. usta³o cz³onkostwo w komisji radnych delegowanych przez Radê Powiatu w zwi¹zku z wyganiêciem
ich mandatu.
Po uzupe³nieniu sk³adu osobowego Komisja kontynuowaæ bêdzie dzia³alnoæ zgodnie z ustaw¹ i przyjêtym programem dzia³ania.
Starosta
W. Piórkowski
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