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3349
UCHWA£A Nr IX/75/2003
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIV/350/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 stycznia 2002 r.
Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1592 oraz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 200
poz. 1688, Nr 214. poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z pón.
zm.) Rada powiatu Malborskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XLIV/350/2002 Rady
Powiatu Malborskiego z dnia 14 stycznia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W § 67 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Malborku,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Malborku,
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Malborku.
§2
Pozosta³e postanowienia pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Czapla

3350
UCHWA£A Nr X/58/03
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany formy organizacyjnej Gminnego
Orodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Stegnie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 9,11, 13 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13
poz. 123 ze zm.) oraz art. 10. ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz 539 ze zm.) Rada
Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Przekszta³ca siê jednostkê bud¿etow¹ pod nazw¹ Gminny Orodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji oraz
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Stegnie w samodzieln¹ instytucjê kultury pod nazw¹ Gminny Orodek Kultury w Stegnie.
2. Nowo utworzona instytucja kultury przejmuje zadania
w zakresie kultury, a w szczególnoci w zakresie bibliotek i wietlic wiejskich.
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3. Pozosta³e zadania dotychczas realizowane przez Gminny Orodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Stegnie zostaj¹ przejête przez Urz¹d Gminy w Stegnie i bêd¹ realizowane przez nowo utworzone samodzielne stanowisko pracy ds. sportu, turystyki, rekreacji i promocji w Urzêdzie Gminy.
§2
Gminnemu Orodkowi Kultury w Stegnie nadaje siê
Statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchyla siê:
1. Uchwa³ê Nr XII/94/99 Rady Gminy Stegna z dnia 23
listopada 1999 r. w sprawie likwidacji zak³adu bud¿etowego o nazwie Gminny Orodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Stegnie i utworzenia jednostki bud¿etowej o nazwie Gminny Orodek Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Stegnie.
2. Uchwa³ê Nr XXII/75/2000 Rady Gminy Stegna z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Orodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Stegnie
3. Uchwa³ê Nr IV/28/2002 Rady Gminy z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej i sposobu finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie.

2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13 poz. 123 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85 poz. 539 ze zm.).
4. Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§2
1. Organizatorem GOK jest Gmina Stegna.
2. GOK jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, posiadaj¹c¹
osobowoæ prawn¹, wpisan¹ do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
3. Siedzib¹ Gminnego Orodka Kultury jest Stegna ul.
Gdañska Nr 60.
§3
GOK posiada swobodê dzia³ania w granicach prawa
na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami, przy
czym prowadzenie statutowej dzia³alnoci kulturalnej
koncentruje na terenie gminy Stegna.
§4
GOK prowadzi dzia³alnoæ w formie domu kultury,
wietlic wiejskich i bibliotek.

§4

§5

1. Mienie przekszta³conej jednostki bud¿etowej oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie przeznacza siê
dla nowo utworzonej samorz¹dowej instytucji kultury,
którego wykaz i spis u¿ytkowania stanowi za³¹cznik nr
2 do uchwa³y, z wyj¹tkiem mienia przeznaczonego do
realizacji zadañ w zakresie sportu, turystyki, rekreacji
i promocji, które przeniesione zostanie do Urzêdu
Gminy w Stegnie
2. Aktywa i Pasywa przekszta³conej Jednostki Bud¿etowej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie zostan¹ przejête na dzieñ 31.12.2003 r.

GOK u¿ywa pieczêci pod³u¿nej zawieraj¹cej w swojej
treci nazwê orodka, jego adres i numer telefonu, faxu
oraz NIP.

§5

1. GOK prowadzi dzia³alnoæ w formie domu kultury,
wietlic wiejskich i bibliotek. Prowadzenie tej dzia³alnoci jest jego zadaniem statutowym.
2. Organizacjê wewnêtrzn¹ GOK okrela regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora GOK, po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy Stegna.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stegna.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/58/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 czerwca 2003 r.
STATUT GMINNEGO ORODKA KULTURY
W STEGNIE
§1
Gminny Orodek Kultury w Stegnie dalej zwany w skrócie GOK dzia³a na podstawie
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

§6
Nadzór nad orodkiem sprawuje Wójt Gminy Stegna.
Rozdzia³ II
Cele i zadania GOK
§7

§8
Dzia³alnoæ statutowa GOK polega na wykonywaniu
zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej, których celem jest bie¿¹ce zaspokajanie potrzeb kulturalnych g³ównie mieszkañców gminy Stegna poprzez wiadczenie
us³ug powszechnie dostêpnych. Dzia³alnoæ ta nie jest
nastawiona na maksymalizacjê zysku i nie stanowi dzia³alnoci gospodarczej w rozumieniu odrêbnych przepisów.
§9
GOK prowadzi dzia³alnoæ kulturaln¹ polegaj¹c¹ na
tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury poprzez realizacjê w szczególnoci takich podstawowych
zadañ statutowych jak:
1) prowadzenie ró¿norodnych form pracy w zale¿noci od zmieniaj¹cych siê potrzeb rodowiska, warunków i okolicznoci,
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2) organizowanie mo¿liwoci ekspresji twórczej grupom,
zespo³om i samodzielnym artystom,
3) animacja i edukacja kulturalna oraz wychowanie przez
sztukê,
4) promowanie zespo³ów twórczych i indywidualnych
artystów dzia³aj¹cych w GOK,
5) organizowanie imprez kulturalnych,
6) prowadzenie dzia³alnoci kinematograficznej,
7) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej,
8) tworzenie, udostêpnianie i dokumentowanie dóbr
i wartoci kultury,
9) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, spo³eczno  kulturalnego oraz zainteresowania wiedz¹ i sztuk¹,
10) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowañ kulturalnych,
11) udostêpnianie zbiorów bibliotecznych,
12) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno  bibliograficznej,
13) popularyzacji ksi¹¿ki i czytelnictwa,
14) prowadzenie sprawozdawczoci i statystki bibliotecznej.
§ 10
GOK mo¿e prowadziæ dodatkow¹ dzia³alnoæ obejmuj¹c¹ m.in.
1) organizowanie imprez rozrywkowych,
2) prowadzenie impresariatu artystycznego,
3) organizowanie spotkañ okolicznociowych, konferencji, sympozjów,
4) wiadczenie us³ug poligraficznych, plastycznych oraz
innych z zakresu kultury,
5) prowadzenie sprzeda¿y artyku³ów u¿ytku kulturalnego,
6) prowadzenie odp³atnych szkoleñ i kursów,
7) prowadzenie ognisk artystycznych,
8) realizacja imprez zleconych i okolicznociowych, rodzinnych i obrzêdowych,
9) prowadzenie nauki jêzyków obcych.
§ 11
GOK wspó³pracuje z placówkami upowszechniania
kultury, szko³ami, instytucjami, stowarzyszeniami, so³tysami oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi
mog¹cymi s³u¿yæ pomoc¹ przy realizacji zadañ statutowych GOK.
Rozdzia³ III
Zasady zarz¹dzania
§ 12
1. Dyrektor GOK zarz¹dza i reprezentuje instytucjê na zewn¹trz.
2. Dyrektora GOK powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy Stegna na czas okrelony lub nieokrelony.
3. Warunki pracy i wynagrodzenia dyrektora GOK ustala
Wójt Gminy Stegna.
§ 13
Do obowi¹zków dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) wspó³praca z organami organizatora w celu realizacji zadañ statutowych GOK,
2) ustalanie programów dzia³alnoci,
3) reprezentowanie GOK na zewn¹trz,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników GOK,
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5) w³aciwa gospodarka mieniem i rodkami finansowymi.
§ 14
1. Owiadczenie woli w imieniu GOK sk³ada jednoosobowo dyrektor.
2. Dyrektor mo¿e upowa¿niæ inne osoby do sk³adania
owiadczeñ woli w jego imieniu.
3. Udzielenie i zakres pe³nomocnictwa wymaga formy
pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze za wyj¹tkiem
pe³nomocnictw szczególnych.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§ 15
1. GOK gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹
czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
2. GOK prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kultury oraz w innych przepisach okrelonych t¹ ustaw¹.
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej GOK jest roczny plan
finansowy (wyodrêbniony dla kultury i bibliotek) zatwierdzony przez dyrektora GOK z zachowaniem wysokoci dotacji organizatora.
§ 16
1. Rada Gminy w Stegnie zapewnia co roku w bud¿ecie
gminy dotacje niezbêdn¹ GOK do realizacji podstawowych zadañ statutowych.
2. Szczegó³owe zasady przyznania i wykorzystania przez
GOK dotacji reguluje umowa zawierana na ka¿dy rok
bud¿etowy miêdzy organizatorem reprezentowanym
przez Wójta Gminy Stegna a GOK reprezentowanym
przez dyrektora.
3. GOK realizuje program dzia³alnoci uzgadniany corocznie z Wójtem Gminy, prowadz¹c samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ i kieruj¹c siê zasadami efektywnoci
wykorzystania posiadanych rodków.
4. Plan dzia³alnoci instytucji zawiera w miarê potrzeb:
 plan us³ug,
 plan przychodów i kosztów,
 plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych,
 plan inwestycji.
5. rodki przekazane przez organizatora s³u¿¹ realizacji
podstawowych celów statutowych GOK.
§ 17
GOK pozyskuje inne przychody m.in. dotacje, wp³ywy
z prowadzonej dzia³alnoci statutowej i dodatkowej, z
najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych, darowizn,
spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 18
Zmian niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy
Stegna w trybie w³aciwym dla jego nadania.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr X/58/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Wykaz
mienia komunalnego przekazanego w u¿ytkowanie
Gminnemu Orodkowi Kultury w Stegnie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Budynek Biblioteki w Stegnie ul. Lipowa 3.
Budynek w Stegnie ul. Gdañska 60.
Dom Ludowy w Bronowie.
Dom Ludowy w Rybinie.
Dom Ludowy w Tujsku.
Dom Ludowy w Stolcu.
Plac utwardzony przed Domem Ludowym w Bronowie.
Dom Ludowy w Izbiskach.
Pomieszczenia wietlicy w Dworek 7.
Pomieszczenia wydzielone na bibliotekê w budynku
mieszkalnym Jantar 36.
Pomieszczenia wietlicy w budynku remizy stra¿ackiej Jantar Leniczówka.
Pomieszczenia wietlicy w budynku stra¿nicy OSP
w Stegience.
Pomieszczenie wydzielone pod bibliotekê w Zespole
Szkó³ w Drewnicy.

3351
UCHWA£A Nr XXVI/177/2002
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 8 padziernika 2002 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Szlachcie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2
lit.  h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220 i Nr 62, poz. 558) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Owiaty w Gdañsku na wniosek Publicznej
Szko³y Podstawowej w Szlachcie Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia2003 r. tworzy siê jednostkê organizacyjn¹ o nazwie Zespó³ Szkó³ Publicznych w Szlachcie, w sk³ad którego wchodz¹:
1) Publiczna Szko³a Podstawowa im. Spadochroniarzy
Wojska Polskiego w Szlachcie,
2) Publiczne Gimnazjum w Szlachcie.
§2
Nazwy placówek wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³
brzmi¹:
1) Zespó³ Szkó³  Publiczna Szko³a Podstawowa
im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Szlachcie,
2) Zespó³ Szkó³  Publiczne Gimnazjum w Szlachcie.
§3
Organizacjê szko³y okreli statut nadany przez organ
prowadz¹cy szko³ê.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od dnia 1 wrzenia 2003 r. zachowuj¹c moc do czasu utworzenia Gimnazjum Publicznego w Osiecznej.
Przewodnicz¹cy
A. Suchomski

3352
POROZUMIENIE
z dnia 7 listopada 2002 r.
zawarte
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578,
ze zm.), art. 5 ust. 5a i art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 ze zm.) w zwi¹zku z ramowym planem
nauczania dla szko³y zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników, w tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie omioletniej szko³y podstawowej,
stanowi¹cej za³¹cznik nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik nr 13 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr
15 poz. 142 ze zm.) oraz uchwa³y nr XXXV/1071/01 Rady
Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2001 r.
pomiêdzy Powiatem Lêborskim, reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu Lêborskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Andrzej Bladoszewski  Wicestarosta Leborski
2. Alicja Zaj¹czkowska  Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Krystyny Bronk
zwanym dalej Powiatem
a
Gmin¹ Miastem Gdynia, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stêpê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
3.
zwan¹ dalej Gmin¹ o nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem porozumienia jest podjêcie nauki w systemie kursowym przez uczniów oddzia³ów wielozawodowych szkó³ zawodowych Powiatu w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni, ul. Energetyków
13a, zwanym dalej WODZ, przyjmuj¹c stawkê 410 z³ (s³ownie: czterysta dziesiêæ z³otych) za jednego uczestnika kursu II stopnia.
§2
Teoretyczn¹ nauk¹ zawodu w systemie kursowym
w WODZ w okresie od 01.09.2002 r. do 31.12.2002 r. objêtych bêdzie 26 uczniów kursu II stopnia Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lêborku.
§3
1. Za kszta³cenie 26 uczniów Gmina otrzyma kwotê w wy-
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sokoci 10.660 z³otych (s³ownie: z³otych: dziesiêæ tysiêcy szeæset szeædziesi¹t)
2. rodki finansowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
31.03.2003 r. na konto Gminy:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank
Polski S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245,
bezporednio z konta Szko³y, kieruj¹cej uczniów do nauki w WODZ.
§4
W przypadku wzrostu kosztu kszta³cenia ustalona kwota
przypadaj¹ca na jednego ucznia mo¿e ulec zmianie
§5
Przewiduje siê mo¿liwoæ przed³u¿enia porozumienia
na nastêpne lata.
§6
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
stosownego aneksu w formie pisemnej.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni
§8
Porozumienie zostaje podpisane w trzech egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
§9
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia podpisania
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pracowników, w tym dla oddzia³ów wielozawodowych
na podbudowie omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cy za³¹cznik nr 20 i ramowym planem nauczania
dla zasadniczej szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik nr 13 do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U.
Nr 15, poz. 142 ze zm.) oraz uchwa³¹ Nr XXXII/1071/01
Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie
wyra¿enia zgody na zawarcie porozumieñ z jednostkami
samorz¹du terytorialnego, kieruj¹cymi uczniów oddzia³ów klas wielozawodowych na kursy teoretycznej nauki
zawodu do Wojewódzkiego Orodka Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni
pomiêdzy Gmin¹ Miasto Gdynia, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stêpa  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a 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
o nastêpuj¹cej treci:
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla którym organem prowadz¹cym jest
Powiat Lêborski.
3. Porozumienie zawiera siê na okres 01.01.2003 r. do
30.06.2005 r.

§ 10

§2

Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalona ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 01.01.do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 01.09.do 31.12.ka¿dego roku
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia.
2. Na okres od 01.01 do 30.06.2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat Lêborski przeka¿e rodki finansowe za okres
od 01.01.2003 r. do 30.06.2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci 20.200 z³ (s³ownie: dwadziecia tysiêcy dwiecie z³otych) za
1) 26 uczniów kursu I stopnia (4-tygodniowych),
2) 29 uczniów kursu I stopnia (6-tygodniowych),
3) 12 uczniów kursów II stopnia.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 z zastrze¿eniem ust. 7 niniejszego paragrafu zostan¹ przekaza-

Gmina
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
M. Stêpa

Powiat
Wicestarosta
A. Bladoszewski
Dyrektor Szko³y
A. Zaj¹czkowska
Skarbnik Powiatu
K. Bronk

3353
POROZUMIENIE
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni
zawarte w dniu 6 lutego 2003 r. w oparciu o art. 5 ust. 2,
3 i art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.)
oraz art. 5 ust. 5a i art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 ze zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5.

6.

7.

8.

Poz. 3353, 3354, 3355
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ne w terminie 30 czerwca 2003 r. na konto Gminy Miasto Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245.
rodki finansowe oraz planowana liczba uczniów wysy³anych do WODZ ustalone bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego kolejny
okres rozliczeniowy.
rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
1) do 30 czerwca za okres okrelony w ust. 1 pkt 1,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w ust. 1 pkt 2.
Obci¹¿enie Powiatu na podstawie dokumentu ksiêgowego, w terminach okrelonych w § 2 ust. 4 i 6 pkt 1
i 2, powinno uwzglêdniaæ faktyczn¹ liczbê uczniów pobieraj¹cych naukê w WODZ.
W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Miasto Gdynia niezw³ocznie powiadomi o tym fakcie Powiat Lêborski.

Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji porz¹dkowej (Monitor Polski Nr 30
poz. 197) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci SMOLNO
Gmina Puck zgodnie z za³¹cznikami:
Nr 1  wykaz nazw ulic.
Nr 2  mapa z opisem nazw ulic*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

§3

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr X/88/03
Rady Gminy Puck
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zania niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie pisemnej za zgod¹ obu stron.

Wykaz nazw ulic w miejscowoci SMOLNO

§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Miasto Gdynia
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
M. Stêpa

Powiat Lêborski
Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
R. Wenta
Skarbnik Powiatu
K. Bronk

3354
UCHWA£A Nr X/88/03
Rady Gminy Puck
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoci Smolno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz Zarz¹dzenia Ministra

1.
2.
3.
4.

Dêbowa.
Krótka.
Nowa.
S³oneczna.

3355
UCHWA£A Nr XI/85/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy G³owackiego, pomiêdzy drog¹ nr 1
na po³udnie od Osiedla Górki I i II, a po³udniow¹ granic¹ miasta w Tczewie.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, oraz art. 29,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zm.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112) i 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. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591;
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) w wykonaniu Uchwa³y
Nr XXXIV/330/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
30 sierpnia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy
* Za³¹cznika nr 2 nie publikuje siê.
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G³owackiego, pomiêdzy drog¹ nr 1 na po³udnie od osiedla Górki I i II, a po³udniow¹ granic¹ miasta w Tczewie na
wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miejska w Tczewie
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy G³owackiego dla terenu ograniczonego drog¹ nr 1, na po³udnie od osiedla Górki I i II, po³udniow¹
granic¹ miasta w Tczewie.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w ust. 1 sporz¹dzony
w skali 1:2000, który wraz z legend¹ w czêci okrelonej jako Ustalenia stanowi za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
3. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na tereny
elementarne, wyró¿nione na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi. Podzia³ obszaru objêtego planem na
tereny elementarne jest spójny i roz³¹czny, co oznacza,
¿e wszystkie czêci obszaru objêtego planem nale¿¹
do którego z terenów elementarnych i ¿adna czêæ
nie nale¿y równoczenie do dwóch terenów elementarnych.
4. Ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie i na
rysunku planu numerem adresowym gdzie okrela siê
przeznaczenie terenu, kolejny numer terenu elementarnego oraz, dla terenów g³ównego uk³adu ulicznego, klasê ulicy.
§2
1. Ustalenia tekstowe planu: ogólne dla ca³ego obszaru
objêtego planem zawarte w § 6 i szczegó³owe dla terenów elementarnych zawarte w Rozdziale 2, maj¹ jednolity uk³ad formalny i s¹ zawarte w dziewiêciu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 9. S¹
to:
ustalenia funkcjonalne  1,
ustalenia ekologiczne  2,
ustalenia kompozycji urbanistycznej  3,
ustalenia form zabudowy  4,
ustalenia ochrony dóbr kultury  5,
ustalenia zasad parcelacji  6,
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7,
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8.
inne ustalenia stanowi¹ce  9.
2. W ustaleniach szczegó³owych, o których mowa w Rozdziale 2, grupa oznaczona numerem 10 zawiera ustalenia dotycz¹ce stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Grupa oznaczona numerem 11 zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego,
oraz o innych aktach prawnych obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
§3
1. Ustalenia tekstowe planu dla terenów g³ównego uk³adu ulicznego, o których mowa w Rozdziale 3 maj¹ jed-
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nolity uk³ad formalny i s¹ zawarte w czterech grupach
ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 4. S¹ to:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
2) ustalenia ekologiczne  2;
3) ustalenia ochrony dóbr kultury  3;
4) inne ustalenia stanowi¹ce  4;
2. W ustaleniach szczegó³owych, o których mowa w Rozdziale 3, grupa oznaczona numerem 5 zawiera ustalenia dotycz¹ce stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. W Rozdziale 3 grupa oznaczona numerem 6 zawiera
informacje o obiektach i terenach chronionych moc¹
innych aktów prawnych ni¿ plan zagospodarowania
przestrzennego, oraz o innych aktach prawnych obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
§4
1. Dla ka¿dego obszaru objêtego planem obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia ogólne -OG, o których mowa w § 6
i ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale
2 albo w Rozdziale 3. Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê
nie stanowi inaczej.
2. Brak ustaleñ na poziomie ustaleñ ogólnych lub szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o których
mowa w § 2. ust 1 § 3. ust 1 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji na tym poziomie i obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów.
§5
Uchwala siê S³ownik terminów u¿ytych w tekcie planu, zawieraj¹cy definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30 stopni,
2) dominanta przestrzenna  obiekt (grupa obiektów)
wyranie odró¿niaj¹cy siê od otaczaj¹cej zabudowy
form¹ ca³ego obiektu lub gabarytami (np. wysokoci¹),
3) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹ doby,
4) dostêp publiczny  dostêp do terenu (obiektu) nie
limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi. Wstêp na teren (do obiektu) o dostêpie publicznym zapewniony jest ka¿dej osobie spe³niaj¹cej
warunki o charakterze organizacyjnym (np. dostêp
tylko w ustalonych godzinach, dostêp w okrelonym
celu) lub finansowym (np. bilety wstêpu, ustalone
op³aty za korzystanie z terenu czy obiektu),
5) podstawowe przeznaczenie terenu  g³ówna (najwa¿niejsza) funkcja terenu, okrelona w planie bezporednio oraz porednio, ustaleniami jakociowymi
(np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie podstawowego przeznaczenia terenu nie wyklucza mo¿liwoci lokalizacji na nim innych funkcji na zasadach okrelonych w ustaleniach
szczegó³owych,
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6) funkcje chronione  mieszkalnictwo, us³ugi publiczne
jak us³ugi owiaty, us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej,
7) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje polegaj¹ce na prowadzeniu dzia³alnoci produkcyjnej, przemys³owej, sk³adowej, magazynowej,
8) funkcje mieszkaniowe  zabudowa mieszkaniowa
wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, oraz
niezbêdnymi urz¹dzeniami infrastruktury technicznej,
9) funkcje us³ugowe funkcje polegaj¹ce na prowadzeniu dzia³alnoci:
a) us³ug publicznych  jak administracja publiczna,
wymiar sprawiedliwoci, parki i skwery ogólnodostêpne, obiekty kultu religijnego, obiekty s³u¿¹ce
porz¹dkowi publicznemu, obiekty ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi owiaty, nauki, zdrowia, opieki
spo³ecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za
wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i obiekty kultury,
b) us³ug komercyjnych  jak us³ugi handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze,
instytucje finansowe,
10) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja)  ci¹g obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów naturalnych (przede wszystkim ukszta³towanie powierzchni
terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie pod
wzglêdem estetycznym,
11) kompozycja obiektu  uk³ad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieñczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoci¹ i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno -estetycznego (detale,
faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), stolark¹,
urz¹dzeniami ³¹cz¹cymi obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi
wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt g³ówny,
12) kompozycja zespo³u zabudowy  uk³ad ulic, placów,
budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy,
wysokoci zabudowy, kszta³tu dachów i zwieñczenia
budynków, zasad podzia³u w³asnociowego, nawierzchni utwardzonych,
13) kompozycja zespo³u zieleni  uk³ad przestrzenny
drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa³ych i g³ównych elementów wyposa¿enia parkowego (np. za³o¿enia pomnikowe, baseny i stawy, obiekty kubaturowe),
14) obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych:
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska na granicy przynale¿nej mu dzia³ki
lub obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla
bezporednich s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
ha³as,
c) w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki ¿ycia
s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym,
opary itp., wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na
otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub
ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny
z dzia³alnoci¹ nocn¹.
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie jest: parking dla samochodów osobowych, gara¿ dla samochodów osobowych.
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15) osnowa ekologiczna miasta  obszar ochrony powi¹zañ przyrodniczych miasta z otoczeniem.
Celami ochrony s¹:
a) zachowanie przestrzeni przyrodniczej w formie zbli¿onej do naturalnej,
b) rekultywacja terenów zdegradowanych na cele zieleni parkowej,
c) kszta³towanie u¿ytkowania i zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy mo¿liwie wysoki potencja³
biologiczny rodowiska, tak¿e cieków wodnych,
d) zachowanie mo¿liwoci przemieszczania siê organizmów ¿ywych, w szczególnoci wzd³u¿ cieków
wodnych.
Cele powy¿sze realizuje siê w planie poprzez: ustalenia ekologiczne, ustalenia zasad parcelacji, ustalenia
planistyczne i proceduralne, a tak¿e ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej i obs³ugi in¿ynieryjnej.
16) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 30 osób,
17) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych 
obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie z
zastosowaniem w miejscach eksponowanych materia³ów wykoñczeniowych trwa³ych o wysokiej jakoci, takich jak np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy
sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane dziêki tradycyjnym technologiom rzemielniczym,
18) obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
19) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), stanowi¹ca powierzchniê ekologicznie czynn¹. W szczególnoci do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie wód
takich jak otwarte cieki, naturalne zbiorniki wodne,
zbiorniki wodne stanowi¹ce wyposa¿enie parków,
skwerów i ogrodów, zbiorniki retencyjne, stawy hodowlane. W szczególnoci do powierzchni aktywnej
przyrodniczo nie zalicza siê powierzchni przeznaczonej na miejsca postojowe,
20) reklama wolno stoj¹ca  obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy
reklam¹,
21) reklama wbudowana  miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam,
napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam¹ wbudowan¹,
22) system przestrzeni publicznych miasta: obszar okrelony w ustaleniach planu, stanowi¹cy wa¿ny element
kompozycji miasta. W obrêbie systemu przestrzeni
publicznych celem publicznym jest kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym,
23) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim
zapisem,
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24) wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05
ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata;
25) wskanik intensywnoci zabudowy  stosunek powierzchni ogólnej (suma powierzchni rzutów wszystkich kondygnacji, liczona po obrysie cian) do powierzchni terenu,
26) wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi
lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi komunikacyjnej,
27) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie
nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych,
mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych.,
28) wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
29) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu dopuszczone na czas okrelony, tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. Zasady
tymczasowego zagospodarowania okrelaj¹ ustalenia planu,
30) zamkniêcie kompozycyjne  ograniczenie widokowe
przestrzeni publicznej obiektem budowlanym (grup¹
obiektów), ukszta³towaniem powierzchni terenu lub
zieleni¹ wysok¹,.
31) zieleñ izolacyjna  pas zwartej, wielowarstwowej zieleni (rolê tê mo¿e pe³niæ te¿ p³at lasu lub zadrzewienia), z³o¿onej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielaj¹cej (tak¿e krajobrazowo) obiekty
uci¹¿liwe od terenów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), rekreacyjnych.
§6
Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
ca³ym obszarze planu uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹:
1. Ustalenia funkcjonalne-1:
1) Dla wyró¿nionych w planie terenów ustala siê:
a) podstawowe przeznaczenie terenu, lub
b) cile okrelony sposób u¿ytkowania terenu.
2) Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje podstawowego przeznaczenia terenu, oznaczone w tekcie i na rysunku
planu symbolem literowym:
a) UU  tereny us³ugowe
b) MM  tereny mieszkaniowe pod zabudowê jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹,
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c) MN  tereny mieszkaniowe pod zabudowê jednorodzinn¹,
d) MU  tereny mieszkaniowo us³ugowe,
e) UT  tereny sportu, turystyki i rekreacji,
f) ZP  tereny rekreacyjne.
3) Na terenie objêtym planem wyró¿nia siê nastêpuj¹ce
rodzaje ustalonego sposobu u¿ytkowania:
a) tereny transportu, w tym: KD g³ówny uk³ad drogowy; KW  wewnêtrzny uk³ad drogowy,
b) tereny infrastruktury technicznej, w tym: WZ  tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê.
4) Terenu us³ugowe UU przeznaczone s¹ dla lokalizacji
funkcji us³ugowych. Na terenach us³ugowych UU:
a) wyklucza siê lokalizacjê funkcji komercyjnych,
b) wyklucza siê lokalizacjê stacji paliw, parkingów dla
samochodów ciê¿arowych, warsztatów samochodowych i stacji obs³ugi samochodów,
c) ogranicza siê lokalizacjê funkcji mieszkaniowych. Na
cele mieszkaniowe w budynku us³ugowym mo¿na
przeznaczyæ 30% powierzchni ca³kowitej budynku,
ale nie wiêcej ni¿ 150m2,
d) wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania
zbiorowego z wyj¹tkiem hoteli.
5) Tereny mieszkaniowe MM przeznaczone s¹ dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej.
Na terenach mieszkaniowych MM:
a) wyklucza siê lokalizacji funkcji komercyjnych,
b) wyklucza siê lokalizacjê stacji paliw, parkingów dla
samochodów ciê¿arowych, warsztatów samochodowych, stacji obs³ugi samochodów, zespo³ów gara¿y na wyodrêbnionych dzia³kach,
c) wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania
zbiorowego za wyj¹tkiem zaspakajaj¹cych specyficzne potrzeby mieszkaniowe.
6) Tereny mieszkaniowe MN przeznaczone s¹ dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenach mieszkaniowych MN:
a) wyklucza siê lokalizacjê funkcji komercyjnych,
b) wyklucza siê lokalizacjê stacji paliw, parkingów dla
samochodów ciê¿arowych, warsztatów samochodowych i stacji obs³ugi samochodów,
c) wyklucza siê lokalizacjê obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych,
d) wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania
zbiorowego za wyj¹tkiem zaspakajaj¹cych specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
e) wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu.
7) Tereny mieszkaniowo us³ugowe MU przeznaczone s¹
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej z us³ugami towarzysz¹cymi. Na terenach mieszkaniowo us³ugowych
MU:
a) wyklucza siê lokalizacjê funkcji komercyjnych,
b) wyklucza siê lokalizacjê stacji paliw, parkingów dla
samochodów ciê¿arowych, warsztatów samochodowych i stacji obs³ugi samochodów,
c) wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania
zbiorowego za wyj¹tkiem zwi¹zanych ze wiadczeniem us³ug turystyki i zaspokajaj¹cych specyficzne
potrzeby mieszkaniowe,
d) wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu.
8) Tereny sportu, turystyki i rekreacji UT przeznacza siê
dla lokalizacji funkcji zwi¹zanych ze sportem turystyk¹
i rekreacj¹. Na terenach sportu i turystyki UT:
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a) wyklucza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej,
b) wyklucza siê lokalizacjê obiektów zwi¹zanych ze
sportem wyczynowym,
c) wyklucza siê lokalizacji funkcji komercyjnych.
9) Tereny rekreacyjne ZP przeznacza siê dla lokalizacji funkcji rekreacji ogólnodostêpnej. Na terenach
rekreacyjnych ZP:
a) wyklucza siê lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej,
b) wyklucza siê lokalizacjê wszystkich rodzajów budynków zamieszkania zbiorowego,
d) wyklucza siê lokalizacji funkcji komercyjnych,
e) wyklucza siê lokalizacjê stacji paliw, parkingów
dla samochodów ciê¿arowych, warsztatów samochodowych i stacji obs³ugi samochodów.
10) Wyklucza siê lokalizacjê wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Ustala siê tereny osnowy ekologicznej miasta obejmuj¹cej w granicach oznaczonych na rysunku planu tereny po³o¿one wzd³u¿ zachodniej granicy planu.
Do Osnowy Ekologicznej Miasta zalicza siê obszary
wchodz¹ce w sk³ad nastêpuj¹cych terenów elementarnych: UT.23, UT.32, ZP.33, UT.34.
2) Na terenach przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowych, tj. MU, MM i MN obowi¹zuje zachowanie dopuszczalnych norm ha³asu.
3) Na ca³ym terenie objêtym planem wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których obowi¹zkowe jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, tj. przedsiêwziêæ szczególnie szkodliwych dla
rodowiska.
4) Na ca³ym terenie objêtym planem obowi¹zuje zakaz
lokalizacji obiektów szkodliwych.
5) Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
6) Obowi¹zuje zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych. Wycinka wartociowego drzewostanu spowodowana lokalizacj¹ obiektów budowlanych wymaga ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni
na terenie inwestycji. Je¿eli realizacja ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni nie jest mo¿liwa
na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób
ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni w sposób ustalony z Prezydentem Miasta.
7) Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
8) Obowi¹zuje zakaz kanalizacji cieków naturalnych
poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia
infrastruktury technicznej miasta i dojazdów.
3. Ustalenia zasad kompozycji  3:
1) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy wzd³u¿
wewnêtrznego uk³adu drogowego oznaczonego na
rysunku planu jako KW w odleg³oci 6 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni.
2) Projekty przedsiêwziêæ inwestycyjno  budowlanych
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polegaj¹cych na budowie, odbudowie, rozbudowie,
przebudowie i modernizacji obiektów budowlanych:
a) o szczególnych wymaganiach budowlanych, okrelonych w ustaleniach szczegó³owych dla terenów
elementarnych,
b) kszta³tuj¹cych zamkniêcie kompozycyjne, dominanty
przestrzenne oznaczonych na rysunku planu,
c) mog¹cych wp³yn¹æ na zachowanie niezak³óconego
widoku z punktu, ci¹gu widokowego lub osi widokowej (w rozumieniu planu), zgodnie z rysunkiem
planu,
 sporz¹dza siê wraz z analiz¹ i ocen¹ wp³ywu inwestycji na otaczaj¹cy krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób realizacji wymogów kompozycji urbanistycznej, które to opracowanie inwestor, przedstawia
wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Lokalizacja nowych i przed³u¿anie lokalizacji istniej¹cych obiektów stanowi¹cych niezbêdne wyposa¿enie u¿ytkowanych terenów, takich jak: budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na mieci, ³awki parkowe, lampy itp., wymaga:
a) dostosowania obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania istotnych ograniczeñ w komunikacji ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
2) Zakaz lokalizowania wszelkich nietrwa³ych urz¹dzeñ
us³ugowych takich jak: stragany, przyczepy campingowe, kasety handlowo-us³ugowe (tzw. szczeki)
itp.
3) Na terenach us³ugowych  UU, terenach sportu, turystyki i rekreacji  UT oraz rekreacyjnych  ZP lokalizacja obiektów stanowi¹cych niezbêdne wyposa¿enie u¿ytkowanych terenów, w tym:
a) obiektów ma³ej architektury, takich jak: budki telefoniczne, wiaty przystankowe,
b) innych obiektów wyposa¿enia terenów jak np.:
kosze na mieci, ³awki parkowe, lampy, owietlenie, nawierzchnie ci¹gów pieszych i rowerowych,
i inne,
c) reklam wolnostoj¹cych (w rozumieniu planu), reklam wbudowanych (w rozumieniu planu),
 wymaga ich realizacji wed³ug jednolitej, dla ca³ego terenu elementarnego koncepcji architektonicznej. Projekty powy¿szych przedsiêwziêæ
inwestycyjno budowlanych sporz¹dza siê wraz
z analiz¹ i ocen¹ wp³ywu inwestycji na otaczaj¹cy krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób realizacji wymogów kompozycji urbanistycznej, które to
opracowanie inwestor, przedstawia wraz
z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
5. Ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Obowi¹zuje zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego, niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku.
Wydzielenie dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza
siê jedynie w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
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2) Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych
dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
3) Przebieg linii rozgraniczaj¹cych dla celów opracowañ geodezyjnych nale¿y okrelaæ zgodnie z przebiegiem istniej¹cych granic dzia³ek. W przypadku
przebiegu linii rozgraniczaj¹cych nie po istniej¹cych
granicach dzia³ek, nale¿y go okrelaæ poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Teren objêty planem obs³ugiwany jest przez uk³ad
dróg i ulic oznaczonych na rysunku planu jako KD
i tworz¹cych g³ówny uk³ad drogowy. W sk³ad g³ównego uk³adu drogowego wchodz¹:
a) ulice i drogi klasy Z  ulica zbiorcza KD.01.Z 
ul. G³owackiego oraz projektowana ulica zbiorcza
³¹cz¹ca ul. G³owackiego i drogê krajow¹ nr 1,
oznaczona na rysunku planu jako KD.02.Z,
b) ulice i drogi klasy L  ulice lokalne, oznaczone na
rysunku planu jako KD.03.L, KD.04.L, KD.05.L,
KD.06.L, KD.07.L, KD.08.L, KD.09.L.
c) ulice i drogi klasy D  ulica dojazdowa, oznaczone na rysunku planu jako KD.11.D  ul. G³owackiego, KD.10.D, KD.12.D, KD.13.D, KD.14.D,
KD.15.D, KD.16.D, KD.17.D, KD.18.D, KD.19.D,
KD.20.D, KD.21.D, KD.22.D, KD.23.D, KD.24.D.
2) Poszczególne tereny elementarne obs³ugiwane s¹
przez ci¹gi komunikacyjne tworz¹ce uk³ad wewnêtrzny, oznaczone na rysunku planu jako KW, w sk³ad
którego wchodz¹: ulice dojazdowe, dojazdy i ci¹gi
piesze.
3) Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego
prawid³owego funkcjonowania, iloci miejsc postojowych.
4) Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe na
dzia³ce. W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych na
wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza siê
odpowiednio na iloæ budynków. Lokalizacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni ogólnej wiêkszej ni¿ 150 m2 wymaga
zapewnienia dodatkowo na dzia³ce miejsc postojowych w iloci 1 miejsce postojowe na ka¿de
kolejne 30 m2 powierzchni ogólnej budynku,
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na 40 m2
powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce postojowe na ka¿dego zatrudnionego.
Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê wolnostoj¹ce obiekty us³ug o
powierzchni u¿ytkowej do 40 m2.
5) Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje
ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
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c) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, w tym ulic i dróg,
d) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji zagospodarowania, dla
którego zarezerwowano teren w planie.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8:
1) Linie rozgraniczaj¹ce ulic, dojazdów oraz ci¹gów
pieszych wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z
ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
2) Ustala siê rozbudowê sieci przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze
planu.
3) Koliduj¹ce z planowanym zainwestowaniem przebiegi sieci elektroenergetycznych redniego napiêcia nale¿y uzgodniæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej.
4) Ustala siê rozbudowê sieci gazowej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w gaz zabudowy na ca³ym obszarze planu.
5) Przez teren objêty planem przebiega istniej¹cy
i projektowany gazoci¹g wysokiego cinienia. Zasady zagospodarowania stref ograniczeñ dla zabudowy i zagospodarowania wynikaj¹cych z przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia zawieraj¹ ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów elementarnych. Koliduj¹ce z planowanym zainwestowaniem przebiegi gazoci¹gów redniego i wysokiego cinienia nale¿y uzgodniæ z odpowiednim
gestorem sieci gazowej.
6) Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych, przemys³owych, technicznych i innych do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do
wód powierzchniowych.
7) Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
8) Wyklucza siê zrzut wód opadowych z terenów
przemys³owych, komunikacji drogowej i terenów
o innym u¿ytkowaniu powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych.
9) Place utwardzone zwi¹zane z obs³ug¹ transportu
wymagaj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia s³u¿¹ce
oczyszczaniu wód opadowych.
10) Dla terenów wymagaj¹cych wyposa¿enia w urz¹dzenia do oczyszczania wód opadowych obowi¹zuje lokalizacja separatorów zanieczyszczeñ na
dzia³ce inwestora.
11) Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
12) Obowi¹zuje zaopatrzenie w ciep³o ze róde³ z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
13) Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) W ci¹gach komunikacyjnych nale¿¹cych zarówno do
g³ównego uk³adu drogowego jak i do wewnêtrznego uk³adu drogowego obowi¹zuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych.
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2) Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne do
gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe
oraz spe³niaæ szczegó³owe wymagania w zakresie
przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe  wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
3) Zainwestowanie i u¿ytkowanie istniej¹ce legalnie
w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego planu uznaje
siê za zgodne z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
10. Stawka procentowa  10: Nie ustala siê.
11. Informacje  11:
1) Na obszarze planu nie wystêpuj¹ obiekty, bêd¹ce
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2) Na obszarze planu nie wystêpuj¹ obiekty i obszary
podlegaj¹ce ochronie Konserwatora Przyrody.
3) Ulica G³owackiego przebiegaj¹ca przez obszar
opracowania i oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z oraz KD.11.D jest drog¹ powiatow¹ nr 025.
4) Ulica oznaczona na rysunku planu jako KD.02.Z jest
projektowanym nowym odcinkiem ulicznym drogi
powiatowej nr 025.
5) Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie w wodê
do gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6) Wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w
Tczewie licz¹cym ponad 20 000 mieszkañców jest
obiekt handlowy o powierzchni sprzeda¿owej ponad 2000 m2.
7) Teren opracowania graniczy od wschodu z drog¹
krajow¹ nr 1 relacji Gdañsk-£ód.
8) Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakim
powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz. U.Nr 97,
poz. 1055):
§ 9 ust. 3. W strefach kontrolowanych operator sieci
gazowej powinien kontrolowaæ wszelkie dzia³ania,
które mog³yby spowodowaæ uszkodzenie gazoci¹gu.
ust. 4. W strefach kontrolowanych nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz nie powinna byæ podejmowana ¿adna dzia³alnoæ mog¹ca zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza siê, za zgod¹ operatora sieci gazowej, urz¹dzanie parkingów na gazoci¹giem.
Rozdzia³ 2
Ustalenia dla terenów elementarnych
§7
1. Dla terenu elementarnego MU.01 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny mieszkaniowo us³ugowe.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.1.EE dla stacji transformatorowej.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obo-

wi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi krajowej nr 1 obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy wzd³u¿
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD. 02.Z w
odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w
rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w
wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 3 kondygnacje w tym kondygnacja poddasza,
c) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
d) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 1000m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna ca³ego terenu
elementarnego z ul. G³owackiego oznaczonej na rysunku planu jako KD.11.D.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
0% dla ca³ego terenu 01.MU.
11. Informacje  11:
1) Ulica relacji Tczew-liwiny, oznaczona na rysunku
planu jako KD.02.Z jest projektowanym nowym odcinkiem ulicznym drogi powiatowej nr 025.
2) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.11.D jest fragmentem drogi powiatowej nr
025.
§8
2. Dla terenu elementarnego MU.02 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
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1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny mieszkaniowo us³ugowe.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2. KW.X dla dojazdu, o szerokoci 12,5m w liniach rozgraniczaj¹cych.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.NO dla przepompowni cieków.
4) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.EE dla stacji transformatorowej.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3) Na poszczególnych dzia³kach wzd³u¿ granicy z liniami rozgraniczaj¹cymi drogi krajowej nr 1 obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu drzew liciastych.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.03.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy wzd³u¿
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.02.Z w
odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki.
3) W miejscu oznaczonym na rysunku planu obowi¹zuje lokalizacja obiektu realizowanego jako dominanta przestrzenna (w rozumieniu planu) zgodnie z ustaleniami 3.2.OG.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 3 kondygnacje w tym kondygnacja poddasza,
c) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
d) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 1000 m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Wyklucza siê zjazd na dzia³ki bezporednio z drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.02.Z.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowla-
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nych.
2) Zabrania siê lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych nie
spe³niaj¹cych ustaleñ kompozycji urbanistycznej
i form zabudowy.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.X, 1.3.NO, 1.4.EE,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego 02.MU.
11. Informacje  11:
1) Ulica relacji Tczew-liwiny, oznaczona na rysunku
planu jako KD.02.Z jest projektowanym nowym odcinkiem ulicznym drogi powiatowej nr 025.
§9
3. Dla terenu elementarnego MM.03 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne  1;
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KW.X dla dojazdu,
o szerokoci 12,5m w liniach rozgraniczaj¹cych.
3) Przeznaczenie pomieszczeñ na lokale u¿ytkowe dopuszcza siê pod warunkiem zapewnienia bezporedniego wejcia (dojcia) od ulic i placów ogólnodostêpnych i niezale¿nego od wejcia (dojcia), z którego korzystaj¹ mieszkañcy budynku.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) W budynkach usytuowanych poza pierzejami ulic
stanowi¹cych g³ówny uk³ad drogowy obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2) Ustala siê minimalny wskanik zieleni (wraz z placami zabaw dla dzieci): 22 m2 na 1 mieszkanie.
3) Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum
50% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej-3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.03.L oraz
KD.04.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki
2) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy wzd³u¿
drogi oznaczonej na rysunku planu jako 02.KD.Z w
odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki,
3) Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê
dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów stanowi linie nieprzekraczaln¹.
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4) Ma³e obiekty kubaturowe, uzupe³niaj¹ce zabudowê
osiedla (pawilony us³ugowe, kioski, gara¿e itp.) realizuje siê jako skomponowane z istniej¹c¹ zabudow¹.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Ustala siê maksymaln¹ iloæ 4 kondygnacji naziemnych zabudowy w tym kondygnacja poddasza.
2) Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 12,5 m.
3) Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) w wysokoci 0,8.
4) Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) zespo³ów gara¿y o minimalnej iloci 5 miejsc postojowych,
b) zespo³ów gara¿y przyleg³ych do budynku, pod
warunkiem u¿ytkowego wykorzystania dachów,
c) gara¿y na dzia³kach w zabudowie jednorodzinnej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Wyklucza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.02.Z.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zabrania siê lokalizacji reklam wolnostoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
4) Zakaz umieszczania reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z ceg³y licówki i z kamienia naturalnego, a tak¿e na innych elewacjach
budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy
istotne elementy wystroju architektonicznego, np.:
obramowañ portali i okien, balustrad, gzymsów
i zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych itp.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.X,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego 03.MM.
11. Informacje  11:
1) Ulica relacji Tczew-liwiny, oznaczona na rysunku
planu jako KD.02.Z jest projektowanym nowym odcinkiem ulicznym drogi powiatowej nr 025.
§ 10
4. Dla terenu elementarnego MM.04 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne  1;
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1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.ZP dla lokalizacji
terenów sportu i rekreacji w zieleni parkowej.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.KW.X dla dojazdu,
o szerokoci 8m w liniach rozgraniczaj¹cych.
4) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.KW.P dla ci¹gu pieszego, o szerokoci 5m w liniach rozgraniczaj¹cych.
5) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.5.EE dla stacji transformatorowej.
6) Przeznaczenie pomieszczeñ na lokale u¿ytkowe dopuszcza siê pod warunkiem zapewnienia bezporedniego wejcia (dojcia) od ulic i placów ogólnodostêpnych i niezale¿nego od wejcia (dojcia), z którego korzystaj¹ mieszkañcy budynku.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) W budynkach usytuowanych poza pierzejami ulic
stanowi¹cych g³ówny uk³ad drogowy obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2) Ustala siê minimalny wskanik zieleni (wraz z placami zabaw dla dzieci): 22 m2 na 1 mieszkanie.
3) Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum
50% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej-3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.03.L oraz
KD.04.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) wzd³u¿ ulic oznaczonych na rysunku planu jako
KD.12.D, KD.13.D, KD.14.D, KD.15.D w odleg³oci
6 m od granicy dzia³ki,
b) w odleg³oci 10 m od granicy wydzielenia 1.2.ZP.
3) Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê
dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów stanowi linie nieprzekraczaln¹.
4) Ma³e obiekty kubaturowe, uzupe³niaj¹ce zabudowê
osiedla (pawilony us³ugowe, kioski, gara¿e itp.) realizuje siê jako skomponowane z istniej¹c¹ zabudow¹.
5) W s¹siedztwie granicy wydzielenia wewnêtrznego
1.2.ZP obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów gatunków odpowiednich
geograficznie i siedliskowo (biogrupy) zajmuj¹cych
10% powierzchni wydzielenia wewnêtrznego.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Ustala siê maksymaln¹ iloæ 4 kondygnacji naziemnych zabudowy w tym kondygnacja poddasza.
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2) Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 12,5.
3) Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) w wysokoci 0,8.
4) Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) zespo³ów gara¿y o minimalnej iloci 5 miejsc
postojowych,
b) zespo³ów gara¿y przyleg³ych do budynku wielokondygnacyjnego, pod warunkiem u¿ytkowego
wykorzystania dachów,
c) gara¿y na dzia³kach w zabudowie jednorodzinnej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
3) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego 1.2.ZP obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dopuszcza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.03.L pod
warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd do
dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.ZP obowi¹zuje lokalizacja zbiornika wodnego o funkcji retencyjnej.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zabrania siê lokalizacji reklam wolnostoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
4) Zakaz umieszczania reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z ceg³y licówki i z kamienia naturalnego, a tak¿e na innych elewacjach
budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy
istotne elementy wystroju architektonicznego, np.:
obramowañ portali i okien, balustrad, gzymsów
i zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych itp.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.ZP.,1.3.KW.X, 1.4.KW.P, 1.5.EE,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MM.04.
§ 11
5. Dla terenu elementarnego UU.05 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny us³ugowe.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
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1) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.11.D
obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu
drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: Nie ustala siê.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Na ca³ym terenie obowi¹zuje lokalizacja zabudowy
o jednolitym typie, spe³niaj¹cym nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) zabudowa parterowa o wysokoci do 5,5m,
b) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia
po³aci 30°,
c) wszystkie po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
d) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej,
e) kolorystyka elewacji w odcieniach bieli, be¿ów,
pastelowych ¿ó³ci lub ceg³y ceramicznej,
f) detale architektoniczne w odcieniach br¹zu, czerni, bieli, be¿ów, pastelowych ¿ó³ci lub ceg³y ceramicznej,
g) kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej w odcieniach drewna naturalnego, br¹zu, czerni, szaroci i bieli.
2) Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w wysokoci 1,0.
3) obowi¹zuje kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym realizowanego zgodnie z ustaleniami 3.2.OG.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku
planu jako KD.11.D.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych
wymaga zachowania wszystkich ustaleñ planu.
2) Dopuszcza siê lokalizacjê pomników, fontann oraz
elementów ma³ej architektury pod nastêpuj¹cymi
warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu
i otaczaj¹cej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeñ dla komunikacji ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania
znaków i sygna³ów drogowych.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla ca³ego terenu elementarnego UU.05.
11. Informacje  11:
1) Ulica relacji Tczew-liwiny, oznaczona na rysunku
planu jako KD.02.Z jest projektowanym nowym odcinkiem ulicznym drogi powiatowej nr 025.
2) Ulica relacji Tczew-liwiny, oznaczona na rysunku
planu jako KD.11.D jest fragmentem drogi powiatowej nr 025.
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§ 12
6. Dla terenu elementarnego MU.06 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny mieszkaniowo us³ugowe.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KW.X dla dojazdu,
o szerokoci 12m w liniach rozgraniczaj¹cych oraz
plac do zawracania samochodów w oznaczonych
na rysunku planu liniach rozgraniczaj¹cych.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.04.L oraz
KD.06.L obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego
rzêdu drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako 02.KD.Z w odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
dróg oznaczonych na rysunku planu jako 04.KD.L
oraz KD.06.L w odleg³oci 6m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 3 kondygnacje w tym kondygnacja poddasza,
c) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
d) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800 m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z dróg i dojazdów oznaczonych na rysunku planu jako KD.04.L,
KD.06.L oraz 1.2.KW.X.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.

10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.X,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego 06.MU.
11. Informacje  11:
1) Ulica relacji Tczew-liwiny, oznaczona na rysunku
planu jako KD.02.Z jest projektowanym nowym odcinkiem ulicznym drogi powiatowej nr 025.
§ 13
7. Dla terenu elementarnego MM.07 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne  1;
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹.
2) Przeznaczenie pomieszczeñ na lokale u¿ytkowe dopuszcza siê pod warunkiem zapewnienia bezporedniego wejcia (dojcia) od ulic i placów ogólnodostêpnych i niezale¿nego od wejcia (dojcia), z którego korzystaj¹ mieszkañcy budynku.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) W budynkach usytuowanych poza pierzejami ulic
stanowi¹cych g³ówny uk³ad drogowy obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2) Ustala siê minimalny wskanik zieleni (wraz z placami zabaw dla dzieci): 22 m2 na 1 mieszkanie.
3) Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum
50% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej-3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.04.L oraz
KD.06.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
ulicy oznaczonej na rysunku planu jako KD.12.D, w
odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
3) Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê
dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów stanowi linie nieprzekraczaln¹.
4) Ma³e obiekty kubaturowe, uzupe³niaj¹ce zabudowê
osiedla (pawilony us³ugowe, kioski, gara¿e itp.) realizuje siê jako skomponowane z istniej¹c¹ zabudow¹.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Ustala siê maksymaln¹ iloæ 4 kondygnacji naziemnych zabudowy w tym kondygnacja poddasza.
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2) Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 12,5 m.
3) Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) w wysokoci 0,8.
4) Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) zespo³ów gara¿y o minimalnej iloci 5 miejsc postojowych,
b) zespo³ów gara¿y przyleg³ych do budynku wielokondygnacyjnego, pod warunkiem u¿ytkowego
wykorzystania dachów,
c) gara¿y na dzia³kach w zabudowie jednorodzinnej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7: Nie
ustala siê.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zabrania siê lokalizacji reklam wolnostoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
4) Zakaz umieszczania reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z ceg³y licówki i z kamienia naturalnego, a tak¿e na innych elewacjach
budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy
istotne elementy wystroju architektonicznego, np.:
obramowañ portali i okien, balustrad, gzymsów
i zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych itp.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla ca³ego terenu elementarnego MM.07.

3.

4.

5.
6.

§ 14
8. Dla terenu elementarnego MM.08 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹.
2) Przeznaczenie pomieszczeñ na lokale u¿ytkowe dopuszcza siê pod warunkiem zapewnienia bezporedniego wejcia (dojcia) od ulic i placów ogólnodostêpnych i niezale¿nego od wejcia (dojcia), z którego korzystaj¹ mieszkañcy budynku.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) W budynkach usytuowanych poza pierzejami ulic
stanowi¹cych g³ówny uk³ad drogowy obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu pla-

7.

8.
9.
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nu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2) Ustala siê minimalny wskanik zieleni (wraz z placami zabaw dla dzieci): 22 m2 na 1 mieszkanie.
3) Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum
50% powierzchni dzia³ki budowlanej.
Ustalenia kompozycji urbanistycznej-3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
ulic oznaczonych na rysunku planu jako 12.KD.L,
KD.13.L, KD.14.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
3) Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê
dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów stanowi linie nieprzekraczaln¹.
4) Ma³e obiekty kubaturowe, uzupe³niaj¹ce zabudowê
osiedla (pawilony us³ugowe, kioski, gara¿e itp.) realizuje siê jako skomponowane z istniej¹c¹ zabudow¹.
Ustalenia form zabudowy  4:
1) Ustala siê maksymaln¹ iloæ 4 kondygnacji naziemnych zabudowy w tym kondygnacja poddasza.
2) Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 12,5 m.
3) Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) w wysokoci 0,8.
4) Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) zespo³ów gara¿y o minimalnej iloci 5 miejsc postojowych,
b) zespo³ów gara¿y przylegaj¹cych do budynku, pod
warunkiem u¿ytkowego wykorzystania dachów,
c) gara¿y na dzia³kach w zabudowie jednorodzinnej.
Inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5: Nie ustala siê.
Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dopuszcza siê zjazdy na dzia³ki bezporednio z drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.L pod
warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd do
dwóch posesji.
Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: nie ustala
siê
Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zabrania siê lokalizacji reklam wolnostoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
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4) Zakaz umieszczania reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z ceg³y licówki i z kamienia naturalnego, a tak¿e na innych elewacjach
budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy
istotne elementy wystroju architektonicznego, np.:
obramowañ portali i okien, balustrad, gzymsów
i zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych itp.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla ca³ego terenu elementarnego MM.08.
§ 15
9. Dla terenu elementarnego MM.09 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹.
2) Przeznaczenie pomieszczeñ na lokale u¿ytkowe dopuszcza siê pod warunkiem zapewnienia bezporedniego wejcia (dojcia) od ulic i placów ogólnodostêpnych i niezale¿nego od wejcia (dojcia), z którego korzystaj¹ mieszkañcy budynku.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) W budynkach usytuowanych poza pierzejami ulic
stanowi¹cych g³ówny uk³ad drogowy obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2) Ustala siê minimalny wskanik zieleni (wraz z placami zabaw dla dzieci): 22 m2 na 1 mieszkanie.
3) Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum
50% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej-3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
ulic oznaczonych na rysunku planu jako KD.14.D,
KD.15.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
3) Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê
dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów stanowi linie nieprzekraczaln¹.
4) Ma³e obiekty kubaturowe, uzupe³niaj¹ce zabudowê
osiedla (pawilony us³ugowe, kioski, gara¿e itp.) realizuje siê jako skomponowane z istniej¹c¹ zabudow¹.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Ustala siê maksymaln¹ iloæ 4 kondygnacji naziemnych zabudowy w tym kondygnacja poddasza.

2) Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 12,5 m.
3) Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) w wysokoci 0,8.
4) Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) zespo³ów gara¿y o minimalnej iloci 5 miejsc postojowych,
b) zespo³ów gara¿y przylegaj¹cych do budynku, pod
warunkiem u¿ytkowego wykorzystania dachów,
c) gara¿y na dzia³kach w zabudowie jednorodzinnej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury- 5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7: Nie
ustala siê.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zabrania siê lokalizacji reklam wolnostoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych
s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
4) Zakaz umieszczania reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z ceg³y licówki i z kamienia naturalnego, a tak¿e na innych elewacjach
budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy
istotne elementy wystroju architektonicznego, np.:
obramowañ portali i okien, balustrad, gzymsów
i zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych itp.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla ca³ego terenu elementarnego MM.09.
§ 16
10. Dla terenu elementarnego UU.10 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny us³ugowe.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 40% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.L
obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu
drzew.
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3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy
a) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.02.Z, w odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.06.L, w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.18.D w
odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki,
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 10m.
2) Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w wysokoci 1,0.
3) obowi¹zuje kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym realizowanego zgodnie z ustaleniami 3.2.OG.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku
planu jako KD.06.L oraz KD.18.D.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla ca³ego terenu elementarnego MM.10.
11. Informacje  11:
1) Ulica relacji Tczew-liwiny, oznaczona na rysunku
planu jako KD.02.Z jest projektowanym nowym odcinkiem ulicznym drogi powiatowej nr 025.
§ 17
11. Dla terenu elementarnego MU.11 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny mieszkaniowo us³ugowe.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy:
a) wzd³u¿ dróg oznaczonych na rysunku planu jako
KD.01.Z, KD.02.Z w odleg³oci 10 m od granicy
dzia³ki,
b) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.18.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki,
4. Ustalenia form zabudowy  4:
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1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 3 kondygnacje w tym kondygnacja poddasza,
c) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
d) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.18.D.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla ca³ego terenu elementarnego MU.11.
11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej nr
025.
§ 18
12. Dla terenu elementarnego MU.12 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny mieszkaniowo us³ugowe.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy
a) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD. 01.Z w odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ dróg oznaczonych na rysunku planu jako
KD.10.D, KD.20.D, KD.21.D, w odleg³oci 6 m od
granicy dzia³ki.
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4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,7,
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 3 kondygnacje w tym kondygnacja poddasza,
b) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
c) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
2) W miejscu oznaczonym na rysunku planu obowi¹zuje realizacja obiektu realizowanego jako zamkniecie kompozycyjne (w rozumieniu planu) zgodnie z
ustaleniami 3.2.OG.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku
planu jako KD.10.D, KD.20.D, KD.21.D.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla ca³ego terenu elementarnego MU.12.
11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej nr
025.
§ 19
13. Dla terenu elementarnego MU.13 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny mieszkaniowe us³ugowej.
2) Ustala siê oznaczony na rysunku planu rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
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przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD. 01.Z w odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ dróg oznaczonych na rysunku planu jako
KD.19.D oraz KD.18.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki,
c) wzd³u¿ oznaczonego na rysunku planu istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 400 w odleg³oci 35 m.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 3 kondygnacje w tym kondygnacja poddasza,
c) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
d) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
2) W miejscu oznaczonym na rysunku planu obowi¹zuje realizacja obiektu realizowanego jako zamkniecie kompozycyjne (w rozumieniu planu) zgodnie z
ustaleniami 3.2.OG.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 1000m2.
2) Ustala siê dla oznaczonego na rysunku planu rezerwowanego ci¹gu pieszego dostêp ogólny (w rozumieniu planu).
3) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku
planu jako KD.18.D, KD.19.D.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 8.1 o szerokoci 23m obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokalizacji zagospodarowania wynikaj¹ce ze strefy kontrolowanej gazoci¹gu
wysokiego cinienia.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 10.1,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MU.13.
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11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej nr
025.
§ 20
14. Dla terenu elementarnego UU.14 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny us³ug publicznych (w rozumieniu planu).
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KW.D dla ulicy
dojazdowej, o szerokoci 12m w liniach rozgraniczaj¹cych. oraz plac do zawracania samochodów o
wymiarach 20x20m.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.EE dla stacji transformatorowej.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 40% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.08.L
obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu
drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.08.L, w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD. 01.Z w
odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 10m.
2) Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w rozumieniu planu) na dzia³ce w wysokoci 1,0.
3) obowi¹zuje kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym realizowanego zgodnie z ustaleniami 3.2.OG.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku
planu jako KD.08.L oraz ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne
1.2.KW.D.
2) Dla ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 1.2.KW.D
ustala siê:
a) klasa ulicy  ulica dojazdowa, o przekroju D ½, tj.
ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) minimalna szerokoæ pasów ruchu 2,25 m,
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c) chodnik po obu stronach ulicy,
d) ulica w strefie zamieszkania, obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do uspokojenia ruchu.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.D, 1.3.EE,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego UU.14.
11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej nr
025.
§ 21
15. Dla terenu elementarnego MN.15 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.EE dla stacji transformatorowej.
3) Ustala siê oznaczony na rysunku planu rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.L obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) wzd³u¿ dróg oznaczonych na rysunku planu jako
KD.16.D, KD.17.D oraz KD.18.D w odleg³oci 6 m od
granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ oznaczonego na rysunku planu istniej¹cego
gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 400 w odleg³oci 35 m.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w
rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w
wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
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c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej
dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
3) Ustala siê dla oznaczonego na rysunku planu rezerwowanego ci¹gu pieszego dostêp ogólny (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku
planu jako KD.16.D, KD.17.D, KD.18.D.
2) Dopuszcza siê wjazd na dzia³ki bezporednio z drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.L. pod
warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd do
dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 8.1 o szerokoci 23m obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokalizacji zagospodarowania wynikaj¹ce ze strefy kontrolowanej gazoci¹gu
wysokiego cinienia.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.EE, 10.1,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego 15.MU.
§ 22
16. Dla terenu elementarnego MN.16 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2. KW.X dla dojazdu, o szerokoci 8m w liniach rozgraniczaj¹cych.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.ZP dla zieleni parkowej.
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4) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.EE dla stacji transformatorowej.
5) Ustala siê oznaczony na rysunku planu rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia.
Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.L obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu drzew.
Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.06.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) wzd³u¿ dróg oznaczonych na rysunku planu jako
KD.16.D, KD.17.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ oznaczonego na rysunku planu istniej¹cego
gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 400 w odleg³oci 35 m,
Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w
rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w
wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej
dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Zjazdy do zabudowy projektowanej bezporednio z
drogi KD.06.L pod warunkiem ³¹czenia ich minimum
jeden zjazd do dwóch posesji.
Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 8.1 o szerokoci 23m obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokalizacji zagospodarowania wynikaj¹ce ze strefy kontrolowanej gazoci¹gu
wysokiego cinienia.
Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego 1.3.ZP obowi¹zuje zapewnienie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
3) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumie-
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niu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
4) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.X, 1.3.ZP, 1.4.EE,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MN.16.
§ 23
17. Dla terenu elementarnego MN.17 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KW.X dla dojazdu
o szerokoci 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych. oraz
plac do zawracania samochodów.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.KW.X dla dojazdu
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych oznaczonych na rysunku planu.
4) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.NO dla przepompowni cieków.
5) Ustala siê oznaczony na rysunku planu rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
dróg oznaczonych na rysunku planu jako KD.03.L
oraz KD.06.L obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.03.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.15.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ oznaczonego na rysunku planu istniej¹cego
gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 400 w odleg³oci 35 m,
c) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.06.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
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(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej
dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Zjazdy do zabudowy projektowanej bezporednio z
drogi KD.03.L pod warunkiem ³¹czenia ich minimum
jeden zjazd do dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 8.1 o szerokoci 23m obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokalizacji zagospodarowania wynikaj¹ce ze strefy kontrolowanej gazoci¹gu
wysokiego cinienia.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.X, 1.3.KW.X, 1.4.NO, 10.1,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego 17.MN.
§ 24
18. Dla terenu elementarnego MN.18. uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
dróg oraz dojazdów oznaczonych na rysunku planu
jako KD.06.L oraz KD.07.L obowi¹zuje lokalizacja co
najmniej jednego rzêdu drzew.
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3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ dróg
oznaczonych na rysunku planu jako KD.06.L oraz
KD.07.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.17.D w
odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w
rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w
wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej
dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu)
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku
planu jako KD.17.D.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla terenu elementarnego MN.18.
§ 25
19. Dla terenu elementarnego MN.19 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.EE dla stacji transformatorowej.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
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dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.07.L
obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu
drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ dróg
oznaczonych na rysunku planu jako KD.07.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
dróg oznaczonych na rysunku planu jako KD.17.D,
KD.18.D, KD.19.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w
rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w
wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej
dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku
planu jako KD.17.D, KD.18.D, KD.19.D.
2) Dopuszcza siê zjazdy do zabudowy projektowanej
bezporednio z drogi KD.01.Z pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd do dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla ca³ego terenu elementarnego MN.19.
11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej nr
025.
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§ 26

20. Dla terenu elementarnego MN.20 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.LS na las.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Obowi¹zuje ochrona wartociowego drzewostanu
(w rozumieniu planu).
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ dróg
oznaczonych na rysunku planu jako KD.07.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z w odleg³oci 10m oraz od granicy dzia³ki,
b) oznaczon¹ na rysunku planu wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.07.L,
c) wzd³u¿ granicy wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.LS w odleg³oci 10m
od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ
od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800 m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Zjazdy do zabudowy projektowanej bezporednio z
dróg KD.01.Z oraz KD.07.L pod warunkiem ³¹czenia
ich minimum jeden zjazd do dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
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3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.LS, 10.1,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MN.20.
11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej.
§ 27
21. Dla terenu elementarnego MU.21 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny mieszkaniowo us³ugowe.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KW.D dla ulicy
dojazdowej, o szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczalna linie zabudowy wzd³u¿
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.01.Z w
odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy (w
rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach w
wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 3 kondygnacje w tym kondygnacja poddasza,
c) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
d) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dopuszcza siê zjazdy do zabudowy projektowanej
bezporednio z drogi KD.01.Z pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd do dwóch posesji.
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2) Dla ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 1.2.KW.D
ustala siê:
a) klasa ulicy  ulica dojazdowa, o przekroju D ½, tj.
ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) minimalna szerokoæ pasów ruchu 2,25m,
c) chodnik po obu stronach ulicy,
d) ulica w strefie zamieszkania, obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do
uspokojenia ruchu.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.D,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MU.21.
11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej.
§ 28
22. Dla terenu elementarnego MN.22 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KW.X dla dojazdu,
o szerokoci 8m w liniach rozgraniczaj¹cych. oraz
plac do zawracania samochodów o wymiarach
12,5x12,5m.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
dróg oznaczonymi na rysunku planu jako KD.08.L,
KD.09.L obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego
rzêdu drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ dróg
oznaczonych na rysunku planu jako KD.08.L, KD.09.L
oraz terenem elementarnym oznaczonym na rysunku planu jako UU.14 w odleg³oci 6 m od granicy
dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy

(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej
dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800 m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Zjazdy do zabudowy projektowanej bezporednio z
dróg oznaczonych na rysunku planu KD.08.L oraz
KD.09.L dopuszcza siê pod warunkiem ³¹czenia ich
minimum jeden zjazd do dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.X,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MN.22.
§ 29
23. Dla terenu elementarnego UT.23 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny sportu i turystyki.
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 wyklucza siê lokalizacjê zabudowy, za wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych do
korzystania przez u¿ytkowników terenów sportu,
turystyki i rekreacji.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.EE dla stacji transformatorowej.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2 obowi¹zuje zachowanie nie
mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki jako powierzchni
aktywnej przyrodniczo. Dopuszcza siê zastêpowa-
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nie powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
2) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 2.1 obowi¹zuje zachowanie nie
mniej ni¿ 90% powierzchni dzia³ki jako powierzchni
aktywnej przyrodniczo. Wyklucza siê zastêpowanie
powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹
rekompensat¹ zasobu zieleni.
3) W s¹siedztwie granic wydzielenia wewnêtrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 2.1 obowi¹zuje
lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew
i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie
i siedliskowo (biogrupy) zajmuj¹cych 10% terenu
wydzielenia wewnêtrznego.
Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy:
a) wzd³u¿ drogi oznaczona na rysunku jako KD.01.Z w
odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.09.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki,
c) od granicy wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1 w odleg³oci 15 m.
Ustalenia form zabudowy  4:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1 dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie tymczasowych obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych trwale z gruntem o nastêpuj¹cych
parametrach:
a) zabudowa parterowa o maksymalnej wysokoci
5,5 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla poszczególnych obiektów 50 m2,
c) dach stromy o minimalnym k¹cie nachylenia 30o,
d) wszystkie po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
e) jednakowa kolorystyka dachów w tonacji dachówki ceramicznej b¹d odcieniach zieleni,
f) elewacje i detale architektoniczne w kolorach bieli,
czerni, pastelowych ¿ó³ci, be¿ów b¹d ceg³y ceramicznej.
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 ustala siê nastêpuj¹ce
wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) zabudowa o maksymalnej wysokoci 8,5 m,
b) powierzchnia zabudowy maksymalnie 400 m2,
c) dach stromy o minimalnym k¹cie nachylenia 30o,
d) wszystkie po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
e) jednakowa kolorystyka dachów w tonacji dachówki ceramicznej b¹d odcieniach zieleni,
f) elewacje i detale architektoniczne w kolorach bieli,
czerni, pastelowych ¿ó³ci, be¿ów b¹d ceg³y ceramicznej.
Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1 obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu 1.2 obowi¹zuje zachowanie
dostêpu publicznego (w rozumieniu planu).
3) Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji.
4) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 2000 m2.
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7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje lokalizacja parkingu zapewniaj¹cego jedno miejsce
postojowe na ka¿de 300 m2 terenu sportowo-turystycznego.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1 obowi¹zuje lokalizacja
zbiornika wodnego o funkcji retencyjnej.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego 1.2 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu).
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 2.1, 1.3.EE,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego UT.23.
11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej nr
025.
§ 30
24. Dla terenu elementarnego MU.24 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny mieszkaniowo us³ugowe.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych
przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
3) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.09.L
obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu
drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.09.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD. 01.Z w
odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 3 kondygnacje w tym kondygnacja poddasza,
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c) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
d) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dopuszcza siê zjazdy do zabudowy projektowanej
bezporednio z drogi KD.01.Z. pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd do dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
10.1,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego
MU.24.
11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej nr
025.
§ 31
25. Dla terenu elementarnego MN.25 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.09.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy wzd³u¿
dróg oznaczonych na rysunku planu jako KD.23.D,
KD.24.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,

b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej
dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800 m2.
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Zjazdy do zabudowy projektowanej bezporednio z
drogi KD.09.L pod warunkiem ³¹czenia ich minimum
jeden zjazd do dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30% dla terenu elementarnego MN.25.
§ 32
26. Dla terenu elementarnego MN.26 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KW.X dla dojazdu,
o szerokoci 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych. oraz
plac do zawracania samochodów o wymiarach 12,5
x 12,5 m.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.KW.P dla ci¹gu pieszego o szerokoci 5 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
dróg oznaczonych na rysunku planu jako KD.08.L,
KD.09. L obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
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1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ dróg
oznaczonych na rysunku planu jako KD.08.L oraz
KD.09.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy
a) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.22.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ granicy terenu elementarnego oznaczonej
na rysunku planu jako ZP.33 w odleg³oci 15m od
granicy dzia³ki,
c) wzd³u¿ granicy terenu elementarnego oznaczonej
na rysunku planu jako UT.32 w odleg³oci 10m
od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) Budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ
od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 1000m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu)
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Zjazdy do zabudowy projektowanej bezporednio z
drogi KD.09.L oraz KD.08.L pod warunkiem ³¹czenia
ich minimum jeden zjazd do dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.X, 1.3.KW.P,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MN.26.
§ 33
27. Dla terenu elementarnego MN.27 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
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1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.EE dla stacji transformatorowej.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z liniami rozgraniczaj¹cymi
dróg oznaczonych na rysunku planu jako KD.08.L,
KD.09.L obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego
rzêdu drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ dróg
oznaczonych na rysunku planu jako KD.08.L oraz
KD.09.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy wzd³u¿
drogi oznaczonej na rysunku planu jako KD.22.D w
odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ
od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Zjazdy do zabudowy projektowanej bezporednio z
drogi KD.09.L. oraz KD.08.L pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd do dwóch posesji.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
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op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla
terenu elementarnego MN.27.
§ 34
28. Dla terenu elementarnego MN.28 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.ZI dla zieleni izolacyjnej. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych. Dopuszcza siê lokalizacjê tych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, których lokalizacja poza terenem wydzielenia wewnêtrznego (w
rozumieniu planu) jest niemo¿liwa lub nieop³acalna.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.KW.X dla dojazdu,
o szerokoci 8m w liniach rozgraniczaj¹cych oraz
plac do zawracania samochodów o wymiarach
12,5x12,5m.
4) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.KW.D dla ulicy
dojazdowej, o szerokoci 10m w liniach rozgraniczaj¹cych.
5) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.5.NO dla przepompowni cieków.
6) Ustala siê oznaczony na rysunku planu rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.08.L obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.08.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy:
a) wzd³u¿ oznaczonego na rysunku planu istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 400 w odleg³oci 35 m,
b) wzd³u¿ dróg oznaczonych na rysunku planu jako
KD.10.D oraz KD.21.D w odleg³oci 6m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,

c) Budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej
dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy (w
rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego 1.2.ZI obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu
planu).
2) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
3) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Zjazdy do zabudowy projektowanej bezporednio z
drogi KD.08.L pod warunkiem ³¹czenia ich minimum
jeden zjazd do dwóch posesji.
2) Dla ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 1.4.KW.D
ustala siê:
a) klasa ulicy  ulica dojazdowa, o przekroju D ½, tj.
ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) minimalna szerokoæ pasów ruchu 2,25m,
c) chodnik po obu stronach ulicy,
d) ulica w strefie zamieszkania, obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do
uspokojenia ruchu.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 8.1 o szerokoci 23m obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokalizacji zagospodarowania wynikaj¹ce ze strefy kontrolowanej gazoci¹gu
wysokiego cinienia.
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 8.2 o szerokoci 5 m w
linach rozgraniczaj¹cych obowi¹zuje zakaz zabudowy wynikaj¹cy z lokalizacji korytarza infrastruktury
technicznej.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.ZI, 1.3.KW.X, 1.4.KW.D, 1.5.NO, 10.1,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MN.28.
§ 35
29. Dla terenu elementarnego MN.29 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
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1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Ustala siê oznaczony na rysunku planu rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2) Wzd³u¿ granic posesji z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.08.L obowi¹zuje lokalizacja co najmniej jednego rzêdu drzew.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ linie zabudowy wzd³u¿ drogi
oznaczonej na rysunku planu jako KD.08.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD. 01.Z w odleg³oci 10 m od granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.21.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki,
c) wzd³u¿ oznaczonego na rysunku planu istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 400 w odleg³oci 35 m,
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ
od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Dla ca³ego terenu elementarnego obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku
planu jako KD.08.L oraz KD.21.D.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 8.1 o szerokoci 23m obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokalizacji zagospodarowania wynikaj¹ce ze strefy kontrolowanej gazoci¹gu
wysokiego cinienia.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
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2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 10.1,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MN.29.
11. Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu
jako KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej nr
025.
§ 36
30. Dla terenu elementarnego MN.30 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KW.X dla dojazdu,
o szerokoci 8m w liniach rozgraniczaj¹cych.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wzd³u¿
dróg oznaczonych na rysunku planu jako KD.10.D,
KD.20.D, KD.21.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ
od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 800 m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
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7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7: Nie
ustala siê.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.KW.X,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego MN.30.
§ 37
31. Dla terenu elementarnego WZ.31 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê.
2. Ustalenia ekologiczne  2: Nie ustala siê.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: Nie ustala siê.
4. Ustalenia form zabudowy  4: Nie ustala siê.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6: Nie ustala siê.
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Obowi¹zuje zachowanie zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu poprzez nie wiêcej ni¿ jeden wjazd z
ulicy oznaczonej na rysunku planu jako KD.10.D
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
0% dla ca³ego terenu elementarnego WZ.31.
§ 38
32. Dla terenu elementarnego UT.32 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny sportu i turystyki.
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 wyklucza siê lokalizacjê zabudowy, za wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych do
korzystania przez u¿ytkowników terenów sportu i turystyki.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.KW.X dla dojazdu,
o szerokoci 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
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4) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.NO dla przepompowni cieków.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2 obowi¹zuje zachowanie nie
mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki jako powierzchni
aktywnej przyrodniczo. Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
2) W s¹siedztwie granic z terenem elementarnym ZP.33
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartych
grup drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy) zajmuj¹cych 10%
terenu elementarnego.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy:
a) wzd³u¿ granicy terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu jako ZP.33 w odleg³oci 15
m od granicy dzia³ki,
b) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.08.L w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego 1.2 ustala siê
nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) zabudowa o maksymalnej wysokoci 8,5 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 400 m2,
c) dach stromy o minimalnym k¹cie nachylenia 30o,
d) wszystkie po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
e) jednakowa kolorystyka dachów w tonacji dachówki ceramicznej b¹d odcieniach zieleni,
f) elewacje i detale architektoniczne w kolorach bieli,
czerni, pastelowych ¿ó³ci, be¿ów
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Na ca³ym terenie obowi¹zuje zachowanie dostêpu
ogólnego lub publicznego (w rozumieniu planu).
2) Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
3) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 2000m2.
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Obowi¹zuje lokalizacja parkingu zapewniaj¹cego jedno miejsce postojowe na ka¿de 300m2 terenu sportowo-turystycznego.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego 1.2 wprowadza siê zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu).
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.NO,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego UT.32.
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§ 39

§ 40

33. Dla terenu elementarnego ZP.33 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny rekreacyjne.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.LS na park leny.
3) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.KW.X na ci¹g pieszo jezdny o szerokoci 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych i na plac do zawracania samochodów w granicach oznaczonych na rysunku planu.
4) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.EE dla stacji transformatorowej.
5) Ustala siê oznaczony na rysunku planu rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje ochrona wartociowego drzewostanu
(w rozumieniu planu).
2) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 2.1 obowi¹zuje zachowanie nie
mniej ni¿ 90% powierzchni dzia³ki jako powierzchni
aktywnej przyrodniczo. Wyklucza siê zastêpowanie
powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹
rekompensat¹ zasobu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: Nie ustala siê
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1 dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie tymczasowych obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych trwale z gruntem o nastêpuj¹cych
parametrach:
a) zabudowa parterowa o wysokoci do 5,5m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
obiektu 30 m2,
c) jednakowy typ zabudowy dla wszystkich obiektów.
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego 1.2.LS wprowadza siê zakaz zabudowy.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Na ca³ym terenie obowi¹zuje zachowanie dostêpu
ogólnego (w rozumieniu planu).
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) W s¹siedztwie drogi oznaczonej na rysunku planu
jako KD.23.D oraz ci¹gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.KW.X obowi¹zuje lokalizacja parkingów
zapewniaj¹cych jedno miejsce postojowe na ka¿de
500 m2 terenów rekreacyjnych.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu).
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
0% dla ca³ego terenu elementarnego ZP.33.

34. Dla terenu elementarnego UT.34 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): tereny sportu i turystyki.
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 wyklucza siê lokalizacjê zabudowy, za wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych do
korzystania przez u¿ytkowników terenów sportu i turystyki.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2 obowi¹zuje zachowanie nie
mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki jako powierzchni
aktywnej przyrodniczo. Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
2) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 2.1 obowi¹zuje zachowanie nie
mniej ni¿ 90% powierzchni dzia³ki jako powierzchni
aktywnej przyrodniczo. Wyklucza siê zastêpowanie
powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹
rekompensat¹ zasobu zieleni.
3) Wzd³u¿ granicy z terenem elementarnym MN.35 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup
drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy) zajmuj¹cych 10%
powierzchni terenu elementarnego.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy:
a) wzd³u¿ granicy z terenem elementarnym oznaczonymi na rysunku planu jako ZP.33 w odleg³oci 10 m
od granicy dzia³ki,
b) oznaczon¹ na rysunku planu wzd³u¿ granicy wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu
jako 1.2 w odleg³oci 15 m,
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1 ustala siê nastêpuj¹ce
wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) zabudowa parterowa o maksymalnej wysokoci
5,5 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla poszczególnych obiektów 50 m2,
c) dach stromy o minimalnym k¹cie nachylenia 30o,
d) wszystkie po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
e) jednakowa kolorystyka dachów w tonacji dachówki ceramicznej b¹d odcieniach zieleni,
f) elewacje i detale architektoniczne w kolorach bieli,
czerni, pastelowych ¿ó³ci, be¿ów b¹d ceg³y ceramicznej.
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 ustala siê nastêpuj¹ce
wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) zabudowa o maksymalnej wysokoci 8,5 m,
b) powierzchnia zabudowy maksymalnie 400 m2,
c) dach stromy o minimalnym k¹cie nachylenia 30o,
d) wszystkie po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
e) jednakowa kolorystyka dachów w tonacji dachówki ceramicznej b¹d odcieniach zieleni,
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f) elewacje i detale architektoniczne w kolorach bieli,
czerni, pastelowych ¿ó³ci, be¿ów b¹d ceg³y ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1 obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
2) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu 1.2 obowi¹zuje zachowanie
dostêpu publicznego (w rozumieniu planu).
3) Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji.
4) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 2000m2.
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7:
1) Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 obowi¹zuje lokalizacja
parkingu zapewniaj¹cego jedno miejsce postojowe
na ka¿de 300m2 terenu sportowo-turystycznego.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu).
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 2.1, 1.3.KW.X,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego UT.34.
§ 41
35. Dla terenu elementarnego MN.35 uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu
planu): pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2) Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu
jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KW.X dla dojazdu,
o szerokoci 10m w liniach rozgraniczaj¹cych. oraz
plac do zawracania samochodów w liniach rozgraniczaj¹cych oznaczonych na rysunku planu.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3. Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
1) Ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy:
a) wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku planu jako
KD.24.D w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki,
b) oznaczon¹ na rysunku planu wzd³u¿ granicy terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu jako ZP.33 w odleg³oci 15m od granicy dzia³ki,

c) wzd³u¿ granicy terenu elementarnego UT.34 w odleg³oci 30 m od granicy dzia³ki.
4. Ustalenia form zabudowy  4:
1) Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy projektowanej:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy
(w rozumieniu planu) na poszczególnych dzia³kach
w wysokoci 0,5,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu): 8,5 m,
c) budynki o innej funkcji zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ
od niego wy¿sze,
d) dla wszystkich rodzajów budynków dach stromy
(w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510. Ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
e) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do
tonacji dachówki ceramicznej.
5. Inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: Nie ustala siê.
6. Ustalenia zasad parcelacji  6:
1) Minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych ustala siê na 1500 m2.
2) Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  7: Nie
ustala siê.
8. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: Nie ustala
siê.
9. Inne ustalenia stanowi¹ce  9:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
3) Zakaz lokalizacji reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce
zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
10. Stawka procentowa  10:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.2.KW.X,
b) 30% dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego
MN.35.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
dla terenów g³ównego uk³adu drogowego
§ 42
1. Dla terenu elementarnego KD.01.Z, ul. G³owackiego
uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza na
terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy Z 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
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c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,75 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=50 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
e) chodnik po obu stronach ulicy, oddzielony od jezdni pasem zieleni,
f) trasa rowerowa jednostronna dwukierunkowa.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owanie z pozosta³ymi drogami i ulicami lokalnymi i dojazdowymi skanalizowane,
b) Dopuszcza siê zjazdy do zabudowy projektowanej pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden
zjazd zbiorczy do dwóch posesji.
Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
2) Obowi¹zuje lokalizacja szpalerów drzew wzd³u¿ ulicy.
Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.01.Z.
Informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu jako
KD.01.Z jest fragmentem drogi powiatowej nr 025.
§ 43

2. Dla terenu elementarnego KD.02.Z, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza na
terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 20 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy Z 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,75 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=50 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
c) chodnik po obu stronach ulicy, oddzielony od jezdni pasem zieleni,
d) trasa rowerowa jednostronna dwukierunkowa.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
g) skrzy¿owanie z pozosta³ymi drogami i ulicami lokalnymi i dojazdowymi skanalizowane,
h) wyklucza siê bezporedni zjazd do ulicy G³owackiego na odcinku oznaczonym na rysunku planu
jako KD.11.D,
c) wyklucza siê zjazdy do zabudowy projektowanej,
dopuszcza siê zjazdy do zabudowy istniej¹cej pod
warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd
zbiorczy do dwóch posesji.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
2) Obowi¹zuje lokalizacja szpalerów drzew wzd³u¿ ulicy.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
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4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.02.Z.
6. Informacje  6:
1) Ulica relacji Tczew-liwiny, oznaczona na rysunku
planu jako KD.02.Z jest projektowanym nowym odcinkiem ulicznym drogi powiatowej nr 025.
§ 44
2. Dla terenu elementarnego KD.03.L,uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica lokalna na
terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 16 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,5 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=40 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy, oddzielony od jezdni pasem zieleni,
b) trasa rowerowa jednostronna dwukierunkowa.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owanie z pozosta³ymi drogami i ulicami lokalnymi i dojazdowymi skanalizowane,
b) zjazdy do zabudowy projektowanej pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd zbiorczy
do dwóch posesji.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.03.L.
§ 45
4. Dla terenu elementarnego KD.04.L, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica lokalna na
terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,5 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=40 km/h.
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3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy, oddzielony od jezdni pasem zieleni.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owanie z pozosta³ymi drogami i ulicami lokalnymi i dojazdowymi skanalizowane,
b) zjazdy do zabudowy jednorodzinnej projektowanej pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden
zjazd zbiorczy do dwóch posesji.
Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.04.L.
§ 46

5. Dla terenu elementarnego KD.05.L, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica lokalna na
terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na minimum 15 m w
liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,5 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=40 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy, oddzielony od jezdni pasem zieleni.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owanie z pozosta³ymi drogami i ulicami lokalnymi i dojazdowymi skanalizowane.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.05.L.
§ 47
6. Dla terenu elementarnego KD.06.L, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica lokalna na
terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych,

2.
3.
4.
5.

b) przekrój ulicy L 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,5 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=40 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy, oddzielony od jezdni pasem zieleni.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owanie z pozosta³ymi drogami i ulicami lokalnymi i dojazdowymi skanalizowane,
b) zjazdy do zabudowy jednorodzinnej projektowanej pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden
zjazd zbiorczy do dwóch posesji.
Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.06.L.
§ 48

7. Dla terenu elementarnego KD.07.L, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica lokalna na
terenie zabudowy,
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy L 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,5 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=40 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy, oddzielony od jezdni pasem zieleni.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania z drogami dojazdowymi zwyk³e,
b) zjazdy do zabudowy projektowanej pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd zbiorczy
do dwóch posesji.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.07.L.
§ 49
8. Dla terenu elementarnego KD.08.L, uchwala siê ustalenia:
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1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica lokalna na
terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 16 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy L 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,5 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=40 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy, oddzielony od jezdni pasem zieleni,
b) trasa rowerowa jednostronna dwukierunkowa.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owanie z ulicami dojazdowymi zwyk³e,
b) zjazdy do zabudowy projektowanej pod warunkiem ³¹czenia ich minimum jeden zjazd zbiorczy
do dwóch posesji.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.08.L.
§ 50
9. Dla terenu elementarnego KD.09.L, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica lokalna na
terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy L 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,5 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=40 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy, oddzielony od jezdni pasem zieleni.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owanie z pozosta³ymi drogami i ulicami lokalnymi i dojazdowymi skanalizowane.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.09.L.
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§ 51

10. Dla terenu elementarnego KD.10.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.10.D.
§ 52
11. Dla terenu elementarnego KD.11.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e,
b) wyklucza siê bezporednie zjazdy do istniej¹cej
drogi krajowej GP nr 1 relacji Gdañsk-£ód oraz
projektowanego odcinka drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu jako KD.02.Z.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.11.D.
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6. informacje  6:
1) Ulica G³owackiego, oznaczona na rysunku planu jako
KD.11.D jest fragmentem drogi powiatowej nr 025.
§ 53
12. Dla terenu elementarnego KD.12.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.12.D.
§ 54
13. Dla terenu elementarnego KD.13.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.13.D.

§ 55
14. Dla terenu elementarnego KD.14.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.14.D.
§ 56
15. Dla terenu elementarnego KD.15.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.15.D.
§ 57
16. Dla terenu elementarnego KD.16.D, uchwala siê ustalenia:
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1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.16.D.
§ 58
17. Dla terenu elementarnego KD.17.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.17.D.
§ 59
18. Dla terenu elementarnego KD.18.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
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2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.18.D.
§ 60

19. Dla terenu elementarnego KD.19.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.19.D.
§ 61
20. Dla terenu elementarnego KD.20.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
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a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.21.D.
§ 62

21. Dla terenu elementarnego KD.21.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.21.D.
§ 63
22. Dla terenu elementarnego KD.22.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
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b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.22.D.
§ 64

23. Dla terenu elementarnego KD.23.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
2. Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
4. Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5. Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.23.D.
§ 65
24. Dla terenu elementarnego KD.24.D, uchwala siê ustalenia:
1. Ustalenia funkcjonalne  1:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa na terenie zabudowy.
2) Obowi¹zuje zachowanie nastêpuj¹cych parametrów:
a) szerokoæ ulicy ustala siê na 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) przekrój ulicy D 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
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c) minimalna szerokoæ pasów ruch 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodnik po obu stronach ulicy.
4) Ustala siê dostêpnoæ:
a) skrzy¿owania zwyk³e.
Ustalenia ekologiczne  2:
1) Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Ustalenia ochrony dóbr kultury  3: Nie ustala siê.
Inne ustalenia stanowi¹ce  4:
1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
Stawka procentowa  5:
1) Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.24.D.
Rozdzia³ 4. Przepisy koñcowe
§ 66

Na obszarze objêtym planem uchwalonym niniejsz¹
uchwa³¹ traci moc miejscowy planu ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalony
uchwa³¹ Nr VII/41/94 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1
grudnia 1994 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Gdañskiego Nr 32/94 poz. 169 z dnia 2 grudnia 1994 r.).
§ 67
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta do niezw³ocznego
przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi
Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej wraz z
rysunkiem planu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§ 68
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa

3356
UCHWA£A Nr XIII/274/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówk¹ na 2004 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 6 w zwi¹zku z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z pó¿n.zm.) Rada Miasta Gdyni
uchwala siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê limit 50 nowych licencji na wykonywanie
krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami
osobowymi na rok 2004.
§2
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdo-
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wym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

3357
UCHWA£A Nr XVI/488/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Azymutalnej, Radiowej i Spadochroniarzy w Klukowie  Rêbiechowie
w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Azymutalnej, Radiowej i Spadochroniarzy w Klukowie  Rêbiechowie w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 14 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 014) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
21  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stoj¹ce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej dzia³ce.
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 so-
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cjalne, 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.
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.
34  us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca strefê
33 i  na co najmniej 70% powierzchni dzia³ki  strefê
62.
53  urz¹dzenia ród³owe i sieciowe infrastruktury technicznej (poza transportem) i gospodarki komunalnej,
np.: elektrociep³ownie, g³ówne punkty zasilania elektroenergetycznego, stacje redukcyjne gazu wysokiego cinienia, ujêcia wody, zbiorniki wodoci¹gowe,
pompownie wodoci¹gowe, oczyszczalnie cieków,
przepompownie cieków, przepompownie melioracyjne, sk³adowiska odpadów, korytarze infrastruktury
technicznej, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, wolno stoj¹ce stacje przekanikowe i nadawcze wykorzystuj¹ce fale elektromagnetyczne, schroniska dla zwierz¹t, cmentarze, grzebowiska zwierz¹t, zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wa³y i inne urz¹dzenia przeciwpowodziowe.
W terenach funkcji publicznych dopuszcza siê zieleñ z
zakresu strefy 64.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej
lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:

kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
82  ulice zbiorcze
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
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
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.
5. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych), a tak¿e zapewniaj¹ca ich
powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów
strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³
ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci
biologicznej.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obiekty budowlane po³o¿one w otoczeniu Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto, powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
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Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj funkcji

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Hotele, pensjonaty
Motele
Sklepy o powierzchni sprzeda¿y do
2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne
Targowiska, hale targowe

6.

Restauracje, kawiarnie, bary

7.

Biura, urzêdy, poczty, banki

8.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

9.

Kocio³y, kaplice

10.

Domy parafialne, domy kultury

11.

Kina, teatry

12.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

13.

Obiekty muzealne i wystawowe

14.

Rzemios³o us³ugowe

Podstawa
odniesienia

3
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
1 pokój
1000 m2
pow. sprzeda¿y
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
1000 m2
pow. u¿ytkowej
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:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 1,89 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
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, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
30%,

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania
4
MIN 2
MIN 6
1,2

Uwagi
5

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

4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m2, maksymalna:
nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: od ulicy Radiowej (poza granicami planu) i ulicy 011-81
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 lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
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
Nie ustala siê.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku nr O-V-7226-1/93 z dnia 6.08.1993 r.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 4,02 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Zabudowa szeregowa.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m2, maksymalna:
nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
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9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: od ulicy Radiowej (poza granicami planu) i ulicy 011-81
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 lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 73,54 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 34 us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹  pole golfowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Pozosta³e ze strefy oprócz zieleni urz¹dzonej (strefa 62)
oraz obiektów niezbêdnych do funkcjonowania pola
golfowego (wiaty, pomieszczenia techniczne) o sumarycznej powierzchni zabudowy do 100 m2.
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: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê,
6) cie¿ki piesze: cie¿ka rowerowa wzd³u¿ granicy z
gmin¹ ¯ukowo, ci¹g pieszo  rowerowy wzd³u¿ po³udniowo  zachodniej granicy terenu,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 9 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy 011  81,
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej lub z
w³asnego ujêcia,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Czêæ terenu po³o¿ona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Teren znajduje siê w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej wraz z terenami: 004-53 i 00533 przeznaczonymi na realizacjê pola golfowego.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony po-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

redniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Projektowany odp³yw ze zbiornika retencyjnego Rêbiechowo 3 do Strzelenki w przebiegu istniej¹cego
cieku.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Mo¿liwoæ realizacji ci¹gu konnego przy po³udniowo
 zachodniej granicy terenu.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 3,32 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53 zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy
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, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 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: nie ustala siê,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy 011-81,
2) zaopatrzenie w wodê: nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Teren znajduje siê w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej wraz z terenami: 003-34 i 00533 przeznaczonymi na realizacjê pola golfowego.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Umocnienia brzegów zbiornika retencyjnego powy¿ej linii wody nale¿y wykonaæ z materia³ów naturalnych.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 3,06 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego o których mowa w § 2 ust. 2, strefa 21, pkt 2
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,5,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
20%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê,
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7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m, za wyj¹tkiem dominanty kompozycyjnej do 15 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
5) dominanta kompozycyjna na przed³u¿eniu osi ulicy 012  81,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy 011-81,
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na parkingach terenowych wiêkszych ni¿ 10 miejsc
postojowych wprowadzenie zadrzewieñ wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ,
3) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Teren znajduje siê w obszarze zorganizowanej dzia³alnoci wraz z terenami: 003-34 i 004-53 przeznaczonymi na realizacjê pola golfowego.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Us³ugi handlu nie mog¹ przekroczyæ w sumie 500 m 2
powierzchni u¿ytkowej na terenie.
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) na parkingach wiêkszych ni¿ 10 miejsc postojowych, nawierzchnia przepuszczalna lub pó³przepuszczalna,
2) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej  jak
na rysunku planu.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 21,38 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego o których mowa w § 2 ust. 2, strefa 21, pkt 2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,7,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: w OSTAB-ie 60%, na pozosta³ym obszarze 50%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: w
OSTAB-ie 30%, na pozosta³ym obszarze 40%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 2000 m2, maksymalna:
nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: 10 m od ulicy Spadochroniarzy,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 15 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy Spadochroniarzy (014-82)  ograniczony oraz dróg 011-81 i 01281,
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na parkingach terenowych wiêkszych ni¿ 10 miejsc
postojowych wprowadzenie zadrzewieñ wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ,
3) czêæ terenu po³o¿ona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie,
4) na terenie OSTAB uk³ad zabudowy nale¿y kszta³towaæ w sposób nieci¹g³y i równolegle do ulicy,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) na parkingach wiêkszych ni¿ 10 miejsc postojowych, nawierzchnia przepuszczalna lub pó³przepuszczalna,
2) preferowane funkcje: sport i rekreacja.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 15,39 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego o których mowa w § 2 ust. 2, strefa 21, pkt 2,
3) w granicach izofony oznaczonej na rysunku planu:
budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
4) w granicach izofony oznaczonej na rysunku planu:
szpitale i domy opieki spo³ecznej,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Istniej¹ca zabudowa wzd³u¿ wschodniej granicy strefy.

Dziennik Urzêdowy
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,7,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: w OSTAB-ie 70%, na pozosta³ym obszarze
60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
w OSTAB-ie 20%, na pozosta³ym obszarze 30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 2000 m2, maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê,
6) ci¹g pieszy przy po³udniowej granicy terenu,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy 011-81, 01281 i 013-81,
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na parkingach terenowych wiêkszych ni¿ 10 miejsc
postojowych wprowadzenie zadrzewieñ wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ,
3) czêæ terenu po³o¿ona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie,
4) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci lotniska zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu do wartoci zgodnych z
obowi¹zuj¹cymi normami,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Obszar czêciowo po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci akustycznej lotniska.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-

15.
16.

17.
18.
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STYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Projektowana kanalizacja deszczowa o charakterze
tranzytowym.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) na parkingach wiêkszych ni¿ 10 miejsc postojowych, nawierzchnia przepuszczalna lub pó³przepuszczalna,
2) preferowane funkcje: sport, rekreacja i obs³uga turystów.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 1,14 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53 Zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy
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, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹: nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 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: nie ustala siê,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy 013-81,
2) zaopatrzenie w wodê: nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala
siê,
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4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Umocnienia brzegów zbiornika retencyjnego powy¿ej linii wody nale¿y wykonaæ z materia³ów naturalnych.

7.

8.
9.

10.
11.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 61,56 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 34 Us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego o których mowa w § 2 ust. 2, strefa 21, pkt 2,
3) w granicach izofony oznaczonej na rysunku planu:
budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
4) w granicach izofony oznaczonej na rysunku planu:
szpitale i domy opieki spo³ecznej,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: nie ustala siê,
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13.
14.

15.
16.

17.
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2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
3%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 10000 m2, maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê,
6) ci¹g pieszy wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu,
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 9 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
PARKINGI
Zgodnie z § 4.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy 011-81,
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
W pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci lotniska zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Obszar czêciowo po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci akustycznej lotniska.
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
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
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18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) na parkingach wiêkszych ni¿ 10 miejsc postojowych, nawierzchnia przepuszczalna lub pó³przepuszczalna,
2) preferowane funkcje: us³ugi sportu i rekreacji
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 9,37 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego o których mowa w § 2 ust. 2, strefa 21, pkt 2,
3) w granicach izofony oznaczonej na rysunku planu:
budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
4) w granicach izofony oznaczonej na rysunku planu:
szpitale i domy opieki spo³ecznej,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa przy wschodniej
granicy terenu.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,7,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
30%,
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 1000 m2, maksymalna:
nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: nie ustala
siê,
6) ci¹g pieszy wzd³u¿ zachodniej i po³udniowej granicy strefy,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy: 10 m od ulicy Spadochroniarzy
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê, maksymalna: 15 m,
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dojazd z ulicy Spadochroniarzy (14-82)  ograniczony oraz ulic 012-81 i 013-81,
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej,
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6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o: z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na parkingach terenowych wiêkszych ni¿ 10 miejsc
postojowych wprowadzenie zadrzewieñ wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych,
2) dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ,
3) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci lotniska zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu do wartoci zgodnych z
obowi¹zuj¹cymi normami.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Obszar czêciowo po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci akustycznej lotniska.
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
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Na parkingach wiêkszych ni¿ 10 miejsc postojowych,
nawierzchnia przepuszczalna lub pó³przepuszczalna.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 2,45 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81 Ulica lokalna L  projektowana, na odcinku po³udniowym fragment pe³nego przekroju drogi
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych pe³nego przekroju.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 30 km/h,

Poz. 3357

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

 8021 

2) szerokoæ pasa ruchu: 3,0 m,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie: cie¿ka rowerowa lokalna, minimum
jeden chodnik,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe po oczyszczeniu odprowadzaæ do
kanalizacji deszczowej,
2) wprowadziæ obustronne szpalery drzew,
3) teren po³o¿ony czêciowo w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Dopuszcza siê etapow¹ realizacjê ulicy jako drogi jednopasowej z mijankami.
ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nale¿y zapewniæ widok na tereny 009  34 z ci¹gu
widokowego w postaci przewitów w zieleni redniej
i wysokiej oraz realizacji grodzenia a¿urowego.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 1,58 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81 Ulica lokalna L  projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 30 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,0 m,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie: chodniki, cie¿ka rowerowa lokalna,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe po oczyszczeniu odprowadzaæ do
kanalizacji deszczowej,

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie,
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Kszta³towanie zieleni przyulicznej poprzez wprowadzenie trawników oraz podwójnego szpaleru drzew
po obu stronach jezdni.
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Dopuszcza siê etapow¹ realizacjê ulicy jako drogi jednopasowej z mijankami.
ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81 Ulica dojazdowa D
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: nie ustala siê,
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,0 m,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie: minimum jeden chodnik, plac do zawracania,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe po oczyszczeniu odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
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Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC AZYMUTALNEJ,
RADIOWEJ I SPADOCHRONIARZY W KLUKOWIE
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2701
1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA 1,84 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 82 Ulica zbiorcza Z  odcinek ulicy Spadochroniarzy
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 20 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 30 km/h,,
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,5 m,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: ograniczona
do skrzy¿owañ oraz wjazdów w odleg³oci min. 45
m,
5) wyposa¿enie: chodniki, cie¿ka rowerowa zbiorcza,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe po oczyszczeniu odprowadzaæ do
kanalizacji deszczowej,
2) teren po³o¿ony czêciowo w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie,
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Teren po³o¿ony na terenie zewnêtrznym ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, ustalonym decyzj¹ Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Chodnik i cie¿ka rowerowa po zachodniej stronie ulicy.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Azymutalnej, Radiowej i Spadochroniarzy w Klukowie Rêbiechowie w miecie Gdañsku w skali 1: 2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice opracowania planu
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania
3) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
4) ci¹gi piesze (przebiegi orientacyjne),
5) ci¹g rowerowy (przebieg orientacyjny),
6) OSTAB (Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych
Biologicznie)
7) nieprzekraczalne linie zabudowy,
8) ci¹g widokowy,
9) granicê obszaru zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej.
§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
Traci moc:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jednostki strukturalnej Klukowo  Rêbiechowo w miecie Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXXX/596/94
Rady Miasta Gdañska z dnia 19 kwietnia 1994 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 82),
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jednostki strukturalnej Gdañsk Klukowo  Rêbiechowo rejon Portu Lotniczego, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXIII/390/96 Rady Miasta Gdañska z dnia 25 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1 poz. 1),
3) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

3358
UCHWA£A Nr XVI/489/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Przemys³owych w
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rejonie pomiêdzy ulicami Baniñsk¹ i Nowatorów 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, Nr 162, poz. 1568) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kokoszek Przemys³owych w rejonie pomiêdzy ulicami Baniñsk¹ i Nowatorów w miecie Gdañsku
obejmuj¹cy obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
003) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w
wietle przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,

4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz zieleñ z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. 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.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Strefa C
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

1

2

3

4

1.

Obiekty handlowe
o powierzchni sprzeda¿owej do 2000 m2

2.

Targowiska, hale targowe

3.

Restauracje, kawiarnie, bary

4.

Biura, urzêdy, poczty, banki

2

1000 m
pow. sprzeda¿owej
1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 25
MIN 25
MIN 24
MIN 30
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5.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 30

6.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

6.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

7.

Rzemios³o us³ugowe

8.

Warsztaty pojazdów mechanicznych

9.

Stacje paliw

10.

Myjnia samochodowa

11.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

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
KOKOSZEK PRZEMYS£OWYCH W REJONIE
POMIÊDZY ULICAMI BANIÑSK¥ I NOWATORÓW
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2504
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 8,19 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i budynki zamieszkania zbiorowego w obszarze ograniczonego u¿ytkowania
wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto oznaczonego na rysunku planu
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
lasy
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 50%
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: zgodnie z ograniczeniami okrelonymi w
dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gdañsk Rêbiechowo, lecz nie wiêcej ni¿ 20 m
3) formy zabudowy: nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,

100 zatrudn.
100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 20

1 stan. naprawcze

MIN 4

1 dystrybutor
1 stan.
obs³ugowonaprawcze
1 obiekt handlowy
1 stan.
do mycia
100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 2*

MIN 3

MIN 2*
MIN 8
MIN 2*
MIN 10

8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: (poza granicami planu) z ulic
Baniñskiej i Rakietowej  bez ograniczeñ; z ul. Nowatorów  ograniczona  zjazdy powinny obs³ugiwaæ co najmniej dwie posesje, odleg³oci pomiêdzy nowymi zjazdami minimum 50m, zjazd na dzia³kê nr 46 w odleg³oci minimum 50 m od ulicy dojazdowej 003-81
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 sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) istniej¹ce fragmenty lasu oznaczone na rysunku planu do zachowania
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do rowu
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹cy gazoci¹g /c ∅ 500 mm
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
3) na czêci terenu obszar ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê

Poz. 3358
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn
2) zagospodarowanie w obszarze ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto w Gdañsku Rêbiechowie zgodnie z przepisami szczególnymi
3) dla istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ strefy kontrolowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej
2) zbiornik wodny, po³o¿ony w zachodniej czêci terenu, u zbiegu ulic Rakietowej i Nowatorów, zaleca siê do zachowania
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZEK PRZEMYS£OWYCH W REJONIE
POMIÊDZY ULICAMI BANIÑSK¥ I NOWATORÓW
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2504
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,08 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
50%
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: 20 m
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu: nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Baniñskiej (poza granicami planu)  bez ograniczeñ
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
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4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹cy gazoci¹g /c ∅ 500 mm
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn
2) dla istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ strefy kontrolowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZEK PRZEMYS£OWYCH W REJONIE
POMIÊDZY ULICAMI BANIÑSK¥ I NOWATORÓW
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2504
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81 Ulica dojazdowa D
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu - 2,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: wyklucza siê
5) wyposa¿enie nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
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
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
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 Kokoszek Przemys³owych w rejonie pomiêdzy ulicami Baniñsk¹ i Nowatorów w miecie Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
4) las,
5) obszar ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk Trójmiasto.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 30 wrzenia 1993 r. Nr 18,
poz. 102 z pón. zm.),
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jednostki strukturalnej Klukowo  Rêbiechowo w miecie Gdañsku, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXXX/596/94
Rady Miasta Gdañska z dnia 19 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z dnia 31 sierpnia 1994 r. Nr 18, poz. 82).

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

3359
UCHWA£A NR XVI/487/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Budowlanych i wschodniej czêci ulicy Nowatorów 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 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999r. Nr 15,
poz.139, zm: z 1999r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279,
z 2000r. 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 1990r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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,Nr 162, poz.1568) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Budowlanych i wschodniej czêci ulicy
Nowatorów w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak
na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 13 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 013) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i
urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
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),
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3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
6) zieleñ z zakresu strefy 64.
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w
wietle przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz zieleñ z zakresu strefy 64.
63  lasy, w tym lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
82  ulice zbiorcze
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów,
4) ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicznie (OSTAB) ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca
ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód
powierzchniowych) oraz wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie
ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni
oraz ró¿norodnoci biologicznej.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. 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.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Strefa C
Obszary ekstensywnej zabudowy
miejskiej
Strefa nieograniczonego parkowania

1

2

3

4

1.

Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2

1000 m2 pow.
sprzeda¿owej

MIN 25

2.

Targowiska, hale targowe

3.

Restauracje, kawiarnie, bary

4.

Biura, urzêdy, poczty, banki

5.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

6.

Domy parafialne, domy kultury

7.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe,
stadiony

8.
9.

Przedszkola, wietlice

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

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 8
MIN 22

100 miejsc siedz¹cych

MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru

1 oddzia³

MIN 3

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
10.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

11.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

12.

Rzemios³o us³ugowe

13.

14.

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.
100 m2 pow.
u¿ytkowej

MIN 20

Warsztaty pojazdów mechanicznych

1 stan. naprawcze

MIN 4
MIN 2*

Stacje paliw

1 dystrybutor
1 stan.
obs³ugowonaprawcze
1 obiekt handlowy
1 stan.
do mycia
100 m2
pow. u¿ytkowej
1 kort

MIN 2*

15.

Myjnia samochodowa

16.

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

17.
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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
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 7,92 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i budynki zamieszkania zbiorowego w obszarze ograniczonego u¿ytkowania
wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto oznaczonego na rysunku planu
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
1) w obszarze ograniczonego u¿ytkowania: istniej¹ca
zabudowa mieszkaniowa bez prawa do rozbudowy
i nadbudowy
2) poza obszarem ograniczonego u¿ytkowania: istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 50%
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: zgodnie z ograniczeniami okrelonymi w

8.
9.

10.
11.

12.

13.

MIN 3

MIN 2*
MIN 8

MIN 10
MIN 2

dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gdañsk Rêbiechowo, lecz nie wiêcej ni¿ 20 m
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
PARKINGI
Zgodnie z § 4.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Baniñskiej 010-81  bez
ograniczeñ; jeden zjazd z ul. Nowatorów 009-82
lub zjazd bezporednio ze skrzy¿owania ulic Budowlanych i Nowatorów 007-82
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej lub rowu odwadniaj¹cego
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do rowu
2) teren ródliskowy i zieleñ, jak na rysunku planu 
do zachowania
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) wokó³ rowu odwadniaj¹cego, oznaczonego na rysunku planu, obszar o wysokim poziomie wód
gruntowych
2) na fragmencie  teren ródliskowy
3) istniej¹cy gazoci¹g /c ∅ 500 mm
4) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
5) na czêci terenu obszar ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ
OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn
2) zagospodarowanie w obszarze ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto w Gdañsku Rêbiechowie zgodnie z przepisami szczególnymi
3) dla istniej¹cego gazoci¹gu zachowaæ strefy kontrolowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) nale¿y zachowaæ kierunek odp³ywu wód opadowych
2) rów odwadniaj¹cy na terenie ródliskowym, oznaczony na rysunku planu  do zachowania
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej
2) zaleca siê zachowanie rowu poza terenem ródliskowym
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 50%
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: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Baniñskiej 013-81  bez
ograniczeñ

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej lub rowu odwadniaj¹cego
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do rowu
2) zieleñ, jak na rysunku planu  do zachowania
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) wokó³ rowu odwadniaj¹cego, obszar o wysokim
poziomie wód gruntowych
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
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
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nale¿y zachowaæ kierunek odp³ywu wód opadowych
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej
2) zaleca siê zachowanie rowu odwadniaj¹cego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505

1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 1,72 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41 Strefa produkcyjno  us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) produkcja przemys³owa
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
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1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹
40%
4) wielkoæ dzia³ki nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Baniñskiej 011-81- bez
ograniczeñ
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej lub rowów odwadniaj¹cych
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
7) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do rowu
3) teren ródliskowy i zieleñ, jak na rysunku planu 
do zachowania
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) wokó³ rowów odwadniaj¹cych, oznaczonych na rysunku planu, obszar o wysokim poziomie wód
gruntowych
2) na fragmencie  teren ródliskowy Potoku Bystrzec
3) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
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
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
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17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) nale¿y zachowaæ kierunek odp³ywu wód opadowych
2) rów odwadniaj¹cy na terenie ródliskowym, oznaczony na rysunku planu  do zachowania
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej
2) zaleca siê zachowanie rowu poza terenem ródliskowym
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 4,28 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33 Us³ugi: rekreacji, turystyki, sportu, kultury, gastronomii, orodki zdrowia i obiekty owiaty,
mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz obiekty handlowe o powierzchni u¿ytkowej do 100 m2
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
pozosta³e ze strefy
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,3
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 20%
4) wielkoæ dzia³ki, minimalna: 5000, maksymalna: 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: 20 m,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ulicy Baniñskiej 011-81 i ulicy istniej¹cej 012-81  bez ograniczeñ oraz z ul.Budowlanych 008-82  ograniczona do zjazdów, które
powinny obs³ugiwaæ co najmniej dwie posesje, odleg³oci miêdzy nowymi zjazdami minimum 50 m
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej lub rowu odwadniaj¹cego
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
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7) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do rowu
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) wokó³ rowu odwadniaj¹cego, oznaczonego na rysunku planu, obszar o wysokim poziomie wód
gruntowych
2) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn.
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
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
w przypadku zapewnienia wymaganego poziomu ha³asu dopuszcza siê lokalizacjê budynków zwi¹zanych
ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z sieci ciep³owniczej
2) zaleca siê zachowanie rowu odwadniaj¹cego, oznaczonego na rysunku planu
3) w s¹siedztwie rowów zieleñ urz¹dzona
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505

1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,19 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 63 Lasy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê,
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê,
PARKINGI
wyklucza siê
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: nie ustala siê
2) zaopatrzenie w wodê: nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie ustala siê
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505

1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 64 Zieleñ krajobrazowo  ekologiczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ nie
ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu nie ustala
siê
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy nie ustala siê,
3) formy zabudowy nie ustala siê,
4) kszta³t dachu nie ustala siê
8. PARKINGI
wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: z ul. Baniñskiej 011-81
2) zaopatrzenie w wodê: nie ustala siê
3) odprowadzenie cieków komunalnych: nie ustala
siê
4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie ustala siê
6) zaopatrzenie w gaz: nie ustala siê
7) zaopatrzenie w ciep³o: nie ustala siê
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
teren objêty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
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
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê zachowanie rowu odwadniaj¹cego
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KARTA TERENU DROGOWA DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 7,24 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82 Ulica zbiorcza Z, odcinki ulic Budowlanych i Nowatorów
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  50 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m
3) przekrój  dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: ograniczona
do zjazdów istniej¹cych wy³¹cznie na prawe skrêty oraz do terenu 001-41 bezporednio ze skrzy¿owania
5) wyposa¿enie  chodnik, chodniki, cie¿ka rowerowa g³ówna
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) teren czêciowo objêty Ogólnomiejskim Systemem
Terenów Aktywnych Biologicznie
2) przewidzieæ przepusty pod ulic¹ umo¿liwiaj¹ce
przemieszczanie siê drobnej fauny
3) wody opadowe do kanalizacji deszczowej lub istniej¹cych rowów przyulicznych
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren czêciowo po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni
zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
2) teren czêciowo 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
1) sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn
2) zagospodarowanie w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z przepisami szczególnymi
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nale¿y zachowaæ istniej¹ce przep³ywy wód opadowych pod ulicami
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecana geometria skrzy¿owania jak na rysunku
planu
2) zalecane lokalizacje przystanków autobusowych za
skrzy¿owaniem
3) chodnik i cie¿ka rowerowa po po³udniowej stro-
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nie ul. Budowlanych i zachodniej stronie ul. Nowatorów
KARTA TERENU DROGOWA DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 3,19 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82 Ulica zbiorcza Z, odcinek ul. Budowlanych
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 20 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  50 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: ograniczona
do: istniej¹cych skrzy¿owañ i zjazdów, nowych zjazdów, które powinny obs³ugiwaæ co najmniej dwie
posesje, odleg³oci miêdzy nowymi zjazdami 
minimum 50 m; lokalizacja skrzy¿owañ z ulicami
wewnêtrznymi obs³uguj¹cymi now¹ zabudowê w
odstêpach minimum 150 m,
5) wyposa¿enie  chodnik, chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub rowu odwadniaj¹cego S16
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
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
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) rów odwadniaj¹cy po pó³nocnej stronie ulicy, oznaczony na rysunku planu, do zachowania
2) szpaler drzew po pó³nocnej stronie ulicy do zachowania
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
KARTA TERENU DROGOWA DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 009

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82 Ulica zbiorcza Z, odcinek ul. Nowatorów
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 20 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  60 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: ograniczona
do jednego zjazdu na teren 001-41
5) wyposa¿enie  chodnik, cie¿ka rowerowa
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zalecana geometria ulicy jak na rysunku planu
KARTA TERENU DROGOWA DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 0,76 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81 Ulica dojazdowa D, odcinek ulicy Baniñskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 12 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodnik, chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej i rowów przyulicznych
2) zieleñ wysoka i rowy odwadniaj¹ce do zachowania
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
po³¹czenie z ul. Nowatorów poprzez projektowany
³¹cznik poza granicami planu

KARTA TERENU DROGOWA DO MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 0,47 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81 Ulica dojazdowa D, odcinek ulicy Baniñskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 12 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodnik, chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
2) zieleñ wysoka do zachowania i uzupe³nienia
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
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12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
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 MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81 Ulica dojazdowa D, projektowana ladem
drogi polnej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 10 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodnik
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
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
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
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 MIEJSCOWEWGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ULICY BUDOWLANYCH I WSCHODNIEJ CZÊCI
ULICY NOWATORÓW W MIECIE GDAÑSKU
NR EW. PLANU 2505
1. KARTA TERENU NUMER 013
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2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81 Ulica dojazdowa D- czêæ ul. Baniñskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 12 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  3 m
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodnik, chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
2) zieleñ wysoka do zachowania
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej Straszyn
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
sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym z ochron¹ ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 30 wrzenia 1993 r.
Nr 18, poz. 102 z pón. zm.).
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jednostki strukturalnej Klukowo  Rêbiechowo w
miecie Gdañsku, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXXX/
596/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 19 kwietnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 31 sierpnia 1994 r.
Nr 18, poz. 82),
3) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Kokoszki 
Przemys³owe w Gdañsku, zatwierdzony Uchwa³¹
Nr IV/34/94 Miejskiej Rady Narodowej w Gdañsku
z dnia 8 wrzenia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia
29 listopada 1994 r. Nr 29, poz. 140),
4) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Matarnia  Z³ota Karczma w Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VII/69/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 20 padziernika 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 31 z dnia 1 grudnia 1994 r., poz. 157).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Budowlanych i wschodniej czêci ulicy Nowatorów w miecie
Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
4) zieleñ do zachowania,
5) OSTAB (Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych
Biologicznie),
6) rów odwadniaj¹cy,
7) teren ródliskowy.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,

3360
UCHWA£A Nr XIII/79/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2004 rok.
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Dz 2002 r.
Nr 9 z poz. 84 z pón. zm.) art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Dz 2001 r.
Nr 142 poz. 1591z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Podatnikami podatku od posiadania psów s¹ osoby
fizyczne posiadaj¹ce psy.
§2
Podatek wynosi rocznie  40,20 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
 od osób fizycznych posiadaj¹cych jednego psa.
§4
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 2, je¿eli osoba zamieszka³a na terenie gminy
wesz³a w posiadanie psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
po 30 czerwca roku podatkowego.
§5
1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
15 marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa podlegaj¹cego
opodatkowaniu u so³tysa danego so³ectwa, na poczcie
lub w kasie Urzêdu Gminy.
2. Do poboru podatku za psy zobowi¹zuje siê so³tysów.
3. Za pobór podatku od psów so³tysowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanego podatku.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

3361
UCHWA£A Nr XIII/80/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo na terenie
miejscowoci Lubowidz na 2004 rok.
Na podstawie art. 17 i art. 19 pkt 1b i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowoci Lubowidz.
§2
Ustala siê wysokoæ op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ
pobytu:
1) od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y  1,20 z³,
2) od emerytów i rencistów  1,30 z³,
3) od pozosta³ych osób  1,70 z³.

§3
1. Do poboru op³aty miejscowej zobowi¹zuje siê:
a) so³tysów,
b) kierowników orodków wczasowych,
c) osoby fizyczne prowadz¹ce wynajem pokoi gocinnych, domków letniskowych i pól namiotowych,
d) inne osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.
2. Za inkaso op³aty miejscowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 12% zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

3362
UCHWA£A Nr XIII/81/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2004 rok.
Na podstawie art. 5 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatek od nieruchomoci wynosi rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,50 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  14,90 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,11 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
3,49 z³,
5) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie schronisk dla
zwierz¹t od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,00 z³,
6) od domków letniskowych przeznaczonych na potrzeby w³asne od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,  5,82 z³,
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7) od gara¿y bêd¹cych w posiadaniu osób fizycznych
na potrzeby w³asne od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
4,90 z³,
8) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,10 z³,
9) od budowli  ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  2%,
10) od powierzchni gruntów:
a) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1
m2 powierzchni  0,50 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  3,41 z³,
c) od pozosta³ych gruntów, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni  0,15 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

3363
UCHWA£A Nr XIII/82/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle lub ich czêci oraz grunty:
1) przeznaczone wy³¹cznie na cele ochrony przeciwpo¿arowej, wietlice wiejskie, sport, kulturê i rekreacjê  z wyj¹tkiem czêci wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
2) budowle lub ich czêci s³u¿¹ce wy³¹cznie do oczyszczania cieków socjalno-bytowych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

3364
UCHWA£A Nr XIII/83/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanego
jako podstawê obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591z pón. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (Dz. U.z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Nowa Wie Lêborska z kwoty 34,57 z³ za 1/q do kwoty
33,50 z³ za 1/q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

3365
UCHWA£A Nr XIII/84/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej na
obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2004 rok.
Na podstawie art. 15, 16 i 19 pkt 1a, 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz 84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.oku Nr 142, poz 1591z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê w wysokoci 30,00 z³ za
ka¿dy dzieñ.
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§2
1. Do poboru op³aty targowej upowa¿nia siê so³tysów
oraz inne osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia.
2. Op³atê targow¹ mo¿na uiszczaæ bezporednio w kasie
Urzêdu Gminy lub u so³tysa.
3. Inkasentom op³aty targowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.

rodków transportowych na obszarze gminy Nowa wie
Lêborska na 2004 rok.
Na podstawie art. 8,10,11 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

3366
UCHWA£A Nr XIII/85/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od

Roczne stawki podatku od rodków transportowych
wynosz¹:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 do 5,5 tony w³¹cznie
615,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
700,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
980,00 z³
d) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1.252,00 z³
e) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1.578,00 z³
f) od 25 ton do poni¿ej 29 ton
1.851,00 z³
g) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2.452,80 z³
2. Od ci¹gnika siod³owego balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 do 9 ton w³¹cznie
980,00 z³
b) od powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.100,00 z³

Liczba osi jezdnych
Dopuszczalna masa ca³kowita
dla zespo³u pojazdów:
c) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
d) od 25 ton do poni¿ej 31 ton
e) od 31 ton do 36 ton w³¹cznie
f) powy¿ej 36 ton
g) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
h) od 25 ton do poni¿ej 31 ton
i) od 31 ton do 36 ton w³¹cznie
j) powy¿ej 36 t do poni¿ej 40 ton
k) od 40 ton i wy¿ej

Z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
2 osie
1.089,00 z³
1.122,00 z³
1.678,00 z³
1.600,00 z³
3 osie
1.248,00 z³
1.268,00 z³
1.500,00 z³
1.573,00 z³
1.851,00 z³

3. Od przyczep i naczep (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatni-

Z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych
1.089,00 z³
1.496,00 z³
1.937,76 z³
1.938,00 z³
1.724,00 z³
1.728,00 z³
1.780,00 z³
1.724,00 z³
2.548,65 z³

ka podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 do poni¿ej 12 ton
254,00 z³

Liczba osi jezdnych
Dopuszczalna masa ca³kowita
dla zespo³u pojazdów:
b) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
c) od 25 ton do 33 ton w³¹cznie
d) powy¿ej 33 ton
e) od 12 ton do poni¿ej 25 ton
f) od 25 ton do poni¿ej 28 ton
g) od 28 ton do poni¿ej 33 ton
h) od 33 ton do poni¿ej 38 ton
i) od 38 ton i wy¿ej
j) od 12 ton do poni¿ej 33 ton

Z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
1 o
320,00 z³
486,00 z³
490,00 z³
2 osie
320,00 z³
486,00 z³
614,00 z³
850,00 z³
1.150,00 z³
3 osie
678,00 z³

Z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych
320,00 z³
562,00 z³
562,00 z³
320,00 z³
486,00 z³
850,00 z³
1.294,00 z³
1.700,00 z³
944,00 z³
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k) od 33 ton do 36 ton w³¹cznie
l) powy¿ej 36 t do poni¿ej 38 ton
³) od 38 ton i wy¿ej

758,00 z³
678,00 z³
944,00 z³

4. Od autobusów o iloci miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
700,00 z³
b) powy¿ej 15 do mniej ni¿ 30 miejsc
1.100,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.650,00 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
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1.152,00 z³
1.118,00 z³
1.282,00 z³
§1

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
w Lipnicy w okrêgu wyborczym Nr 4  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Paw³a wi¹tek Brzeziñskiego
 wskutek mierci, stwierdzonym Uchwa³¹ Nr X/55/03
Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 grudnia 2003 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1 wybierany bêdzie
jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 29 lutego
2004 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5

ZARZ¥DZENIE Nr 1672003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Lipnicy w okrêgu wyborczym Nr 4.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214 poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 167/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 10 stycznia 2004 r.

do 15 stycznia 2004 r.
do 30 stycznia 2004 r.
do godz. 24.00

do 8 lutego 2004 r.

do 14 lutego 2004 r.
do 15 lutego 2004 r.
28 lutego 2004 r.
29 lutego 2004 r.
godz. 6.00 – 20.00

Treæ czynnoci
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Lipnica informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 4, liczbie wybieranych
radnych w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Lipnicy
powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji
Wyborczej w Lipnicy dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w
okrêgu wyborczym Nr 4
zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy list kandydatów na radnego
w okrêgu wyborczym Nr 4
powo³anie przez Wójta Gminy Lipnica Obwodowej Komisji Wyborczej,
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Lipnica informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania oraz o siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania
w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Lipnica
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Lipnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okrêgu
wyborczym Nr 4 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych
sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w Lipnicy
przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu
wyborców
g³osowanie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 3368
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UCHWA£A Nr XIV/141/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 grudnia 2003 r.

3.

w sprawie op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Chojnic, w strefie p³atnego parkowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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.: Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717), oraz art. 13b ust. 3, 13f ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 i Nr 86 poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554,
Nr 74 poz. 675, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984 i Nr 216
poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i 721 oraz Nr 200
poz. 1953), a tak¿e art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê strefê p³atnego parkowania (dalej spp) na
obszarze charakteryzuj¹cym siê znacznym deficytem
miejsc parkingowych obejmuj¹c¹ nastêpuj¹ce ulice:
M³yñska, Stary Rynek, Gimnazjalna, Myliboja, Nowe
Miasto, Mickiewicza, Cechowa, Staroszkolna, Krêta,
Krótka, Kociuszki, 31 Stycznia, Bankowa, Szewska,
Podmurna, Podgórna, Pocztowa, Koszarowa, Jeziorna,
Plac Kocielny, Sukienników, szkic graficzny stanowi
za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y.
2. Strefa p³atnego parkowania obejmuje wszystkie miejsca wyznaczone w pasie drogowym.
3. W strefie wyznacza siê 10% miejsc postojowych przeznaczonych dla posiadaczy kart parkingowych oraz pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu
osób niepe³nosprawnych.
§2
Spp funkcjonuje w dni robocze poniedzia³ek  pi¹tek
w godz. 9.00  17.00 oraz sobotê w godz. 9.00-13.00.
§3
1. Ograniczenie postoju polega na obowi¹zku wnoszenia op³aty za czas postoju pojazdów w spp.
2. Op³aty za czas postoju uiszcza siê poprzez wykupienie
kart postoju lub poprzez wykupienie abonamentu u inkasenta spp oraz innych elektronicznych form p³atnoci.
§4
Wysokoæ stawek op³aty za parkowanie pojazdu samochodowego na drogach publicznych w spp wynosi:
1. Op³ata jednorazowa:
stawka
op³ata
godzinowa faktyczna
 do pó³ godziny
 0,50 z³
0,50 z³
 do jednej godziny
 1,00 z³
1,50 z³
 za rozpoczêt¹ drug¹ godzinê  1,20 z³
2,70 z³
 za rozpoczêt¹ trzeci¹ godzinê  1,40 z³
4,10 z³
 za rozpoczêt¹ czwart¹ godzinê
i ka¿d¹ nastêpn¹
 1,00 z³
2. Op³ata dla posiadaczy karty parkingowej oraz pojaz-

4.
5.

6.
7.

dów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób
niepe³nosprawnych wynosi 50% op³aty jednorazowej,
w zaokr¹gleniu w górê do pe³nych dziesi¹tek groszy.
Op³ata abonamentowa wynosi:
a) ogólnodostêpna:
 1 miesi¹c  100 z³,
 6 miesiêcy  300 z³,
 12 miesiêcy  500 z³,
b) dla mieszkañców strefy, posiadaczy karty parkingowej oraz pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych
do przewozu osób niepe³nosprawnych:
 1 miesi¹c  30 z³,
 6 miesiêcy  90 z³,
 12 miesiêcy  150 z³.
Wykup abonamentu nie gwarantuje sta³ego miejsca
parkingowego w spp.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ wyznaczenia zastrze¿onego
miejsca postojowego (kopert) w spp w celu korzystania na zasadach wy³¹cznoci za op³at¹ w wysokoci:
a) 6 miesiêcy  1.000 z³,
b) 12 miesiêcy  2.000 z³.
Op³aty z pkt 2 i 5 nie mog¹ byæ realizowane na ulicach:
Cechowej, Bankowej, Krótkiej, Myliboja.
Wprowadza siê zerowe stawki op³at dla:
 pojazdów s³u¿bowych jednostek organizacyjnych
Miasta Chojnice,
 pojazdów Zak³adu Energetycznego, Wodoci¹gów,
Gazowni usuwaj¹cych awarie w pasie drogowym,
 pojazdów obs³ugi pogrzebów.
§5

Do kontroli op³acenia postoju w spp upowa¿nione s¹
wy³¹cznie:
 Stra¿ Miejska,
 zarz¹dzaj¹cy drog¹,
 osoby posiadaj¹ce pisemne upowa¿nienie Burmistrza Miasta Chojnice.
§6
1. Za nieop³acony postój w spp pobiera siê op³atê dodatkow¹ w wysokoci 50 z³.
2. Op³atê uiszcza siê w kasie Urzêdu Miejskiego w Chojnicach lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie op³aty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia.
3. Blankiet dodatkowej op³aty wystawia kontroluj¹cy.
§7
Traci moc Uchwa³a Nr VI/59/94 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski
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UCHWA£A Nr XIV/142/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 18 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.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
1. Przyj¹æ regulamin targowiska, który stanowi za³¹cznik
do uchwa³y.
2. Traci moc Uchwa³a Nr VI/48/1994 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 19 grudnia 1994 r.
3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Chojnice.
4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIV/142/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 grudnia 2003 r.
REGULAMIN TARGOWISKA
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin dotyczy targowisk zlokalizowanych
na terenie miasta Chojnice ustalonych na podstawie
Uchwa³y Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XVIII/164/91.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) dietetyczne rodki spo¿ywcze,
5) mleko niepasteryzowane,
6) dziczyzna,
7) pieczywo i wyroby ciastkarskie nieopakowane,
8) grzyby i przetwory grzybowe, z wyj¹tkiem hodowlanych.
2. Ryby i przetwory rybne mog¹ byæ sprzedawane przy
u¿yciu specjalistycznych rodków transportowych s³u¿¹cych do obwonej sprzeda¿y tych artyku³ów, zapewniaj¹cych odpowiednie warunki sanitarne.
3. Handel okrê¿ny miêsem, jego przetworami, drobiem,
t³uszczami zwierzêcymi i rolinnymi mo¿e byæ prowadzony wy³¹cznie w miejscach wyznaczonych w uzgodnieniu z w³aciwym terenowym inspektorem sanitarnym oraz w³aciwym weterynaryjnym inspektoratem
sanitarnym.
4. Produkty wytworzone w gospodarstwach rolnych,
ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych mog¹ byæ
sprzedawane przez ich producentów tylko w stanie
nieprzetworzonych.
IV. Przepisy porz¹dkowe
1. Prowadz¹cym targowisko w rozumieniu niniejszego
regulaminu jest inkasent op³aty targowej wyznaczony
Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Chojnicach.
2. Prowadz¹cy targowisko sprawuje bezporedni nadzór
nad targowiskiem, odpowiada za stan sanitarno-porz¹dkowy targowiska.
3. Prowadz¹cy targowisko czuwa nad przestrzeganiem
postanowieñ regulaminu i wydaje polecenia w celu
usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
4. Na targowisku miejskim obowi¹zuje ca³kowity zakaz
spo¿ywania napojów alkoholowych.
§2

II. Warunki uczestniczenia w handlu na targowisku

Osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ handlow¹ obowi¹zane s¹ do przestrzegania regulaminu targowiska i przepisów dotycz¹cych prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
zawartych w innych aktach prawnych.

§1

§3

Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku
s¹:
1. Wszystkie podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alnoæ handlow¹ na podstawie przepisów o dzia³alnoci gospodarczej.
2. Producenci rodków spo¿ywczych wytworzonych
we w³asnych gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych.
3. Rzemielnicy i twórcy przedmiotów rêkodzie³a ludowego i artystycznego  w³asne przedmioty wytworzone.
4. Zbieracze runa lenego i owoców lenych.
5. Osoby sprzedaj¹ce rzeczy i przedmioty u¿ywane.

Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie
straganów, ³aw, sto³ów i wszelkiego rodzaju sprzêtu odbywa siê wg wskazañ prowadz¹cego targowisko.

III. Towary wy³¹czone ze sprzeda¿y na targowisku
1. Na targowisku nie mog¹ byæ sprzedawane:
1) nafta, benzyna, spirytus ska¿ony, trucizny, rodki
lecznicze z wyj¹tkiem zió³,
2) zagraniczne banknoty i monety oraz papiery wartociowe,
3) broñ, amunicja, materia³y wybuchowe,

§4
1. Na targowisku mog¹ znajdowaæ siê tylko pojazdy (samochody, przyczepy, wozy), z których bezporednio
prowadzona jest sprzeda¿ towarów.
2. Pozosta³e pojazdy nale¿y parkowaæ poza terenem targowiska.
§5
Pojazdy i urz¹dzenia targowe znajduj¹ce siê na targowisku w miejscach nie wyznaczonych bêd¹ usuwane z
targowiska na koszt ich w³acicieli.
§6
Sprzedawca obowi¹zany jest oznaczyæ miejsca sprzeda¿y swoim imieniem, nazwiskiem i adresem.
§7
Sprzedawca obowi¹zany jest uwidoczniæ na towarach

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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wystawionych do sprzeda¿y ceny w sposób zapewniaj¹cy w³aciw¹ informacjê o ich wysokoci.
§8
1. Do wa¿enia lub mierzenia towarów mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie jednostki miar obowi¹zuj¹ce w obrocie
towarowym, tj. kilogram, litr, sztuka i ich pochodne.
2. Narzêdzia pomiarowe u¿ywane na targowisku musza
mieæ wa¿n¹ cechê legalizacyjn¹.
3. Przyrz¹dy pomiarowe nale¿y ustawiaæ i u¿ytkowaæ w
taki sposób, aby kupuj¹cy mieli mo¿liwoæ sprawdzenia prawid³owoci rzetelnoci wa¿enia i mierzenia.
§9
Sprzedawcy i inne osoby przebywaj¹ce na targowisku
powinny wykonywaæ swoje czynnoci w taki sposób, aby
nie przeszkadzaæ innym w sprzeda¿y i zakupie towarów.

VII. Postanowienia koñcowe
Niniejszy regulamin zosta³ zatwierdzony Uchwa³¹
Nr XIV/142/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r.

3370
UCHWA£A Nr XIV/144/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/96/03 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 czerwca 2003 r.

Sprzedawcy zobowi¹zani s¹ do utrzymania czystoci
i porz¹dku w czasie trwania handlu i pozostawienia uprz¹tniêtego stanowiska po zakoñczeniu dzia³alnoci handlowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), art. 15 ust. 1 i art. 19
pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 11

§1

Targowisko powinno byæ opró¿nione w ci¹gu 3 godzin po up³ywie wyznaczonych godzin handlu, a nastêpnie doprowadzenie do czystoci przez zarz¹dzaj¹cego.

W § 1 Uchwa³y Nr IX/96/03 Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r.:
1) skrela siê ust. 2,
2) znosi siê numeracjê dotychczasowego ust. 1.

§ 10

§ 12
Ksi¹¿kê skarg i wniosków przechowuje i udostêpnia
prowadz¹cy targowisko lub osoba przez niego upowa¿niona.
§ 13
Uprawnionym do kontroli funkcjonowania targowiska
s¹:
1. Stra¿ Miejska w Chojnicach,
2. Osoby upowa¿nione przez Burmistrza Miasta Chojnice.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

V. Op³aty za korzystanie z targowiska
§ 14
1. Sprzedawcy zobowi¹zani s¹ do uiszczania dziennej,
jednorazowe op³aty za korzystanie z miejsca na targowisku w wysokoci ustalonej przez Rade Miejsk¹ w
Chojnicach. Op³aty pobieraj¹ za pokwitowaniem wyznaczeni inkasenci.
2. Sprzedawcy mog¹ korzystaæ odp³atnie z urz¹dzeñ targowiska i us³ug wiadczonych przez prowadz¹cego targowiskiem. Nale¿noæ za korzystanie z us³ug i urz¹dzeñ
targowiska ustala prowadz¹cy targowisko.
3. Cennik op³at targowych i op³at za korzystanie z urz¹dzeñ targowiska powinien byæ podany do wiadomoci na tablicy og³oszeñ targowiska.
VI. Przepisy karne
§ 15
1. Osoby naruszaj¹ce postanowienia regulaminu targowiska ponosz¹ odpowiedzialnoæ karn¹ przewidzian¹
w art. 54 Kodeksu Wykroczeñ.
2. Postêpowanie prowadzi siê na podstawie Kodeksu
Postêpowania w Sprawach o Wykroczenia.

3371
UCHWA£A Nr XIV/145/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone
w ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42
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, zmieniony: Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200
poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Dz. U. z 2003 r.
Nr 110 poz. 1039) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ stawki podatku od nieruchomoci:
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1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,44 z³,
b) budynków mieszkalnych posiadaj¹cych jedynie ród³o ogrzewania nie na paliwo sta³e  0,25 z³,
c) budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,80 z³
z wyj¹tkiem powierzchni zajêtej na prowadzenie rzemios³ zanikaj¹cych, tj. szewstwa naprawkowego, rymarstwa, repasacji poñczoch, naprawy parasoli, krawiectwa miarowego, ko³odziejstwa, introligatorstwa,
kowalstwa, maglowania, pralnictwa i czyszczenia
odzie¿y, kinematografii, witra¿ownictwa, lusarstwa
us³ugowego, modniarstwa  kapelusznictwa i teleradiomechaniki  8,56 z³,
d) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,53 z³,
e) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³,
f) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  5,41 z³.
2. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4  6 ustawy.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  od
1 m2 powierzchni  0,52 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,10 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2 powierzchni  0,08 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Chojnice.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i wprowadzenia innych
zwolnieñ ni¿ okrelone w ustawie.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski
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UCHWA£A Nr XIV/149/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy projektowanej ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rda Miejska uchwala, co nastêpuje:
1. Nadaæ nazwê projektowanej ulicy oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania terenu pomiêdzy
ulicami Bytowska i Zamiecie
 ulica Witolda Gombrowicza.
2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Chojnice.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

§2
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Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Nieruchomoci lub ich czêci zajête przez:
a) domy opieki spo³ecznej,
b) ¿³obki,
c) biblioteki publiczne.
2. Mienie komunalne, bêd¹ce w³asnoci¹ gminy, za które obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie.
3. Powierzchniê piwnic i strychów, z wyj¹tkiem zajêtych
na mieszkanie, gara¿ lub prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
4. W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym nie ma ani
strychu, ani piwnicy zwalnia siê od podatku  15m2
powierzchni w budynku gospodarczym, je¿eli spe³nia
ona funkcjê strychu lub piwnicy. Zwolnienie to dotyczy budynku gospodarczego usytuowanego w najbli¿szym otoczeniu przy budynku mieszkalnym.
5. Budynki lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹ osób fizycznych, od powierzchni zajmowanej przez najemców na
podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lokalu, z wyj¹tkiem powierzchni zajêtej na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej.

UCHWA£A Nr XIII/91/03
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 21 listopada 2003 r.
w sprawie powo³ania w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lêborku Orodka Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 142,
poz.1592 z 2001r ze zm.), art. 2 pkt. 3a, art.5 ust.5a , art.58
i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie
owiaty (Dz. U. Nr 67, poz.329 z 1996 r. ze zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2004 roku powo³uje siê Orodek
Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego, zwany dalej
Orodkiem.
§2
1. Orodek wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lêborku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Organizacjê Orodka okreli statut Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lêborku.
§3
Orodek, prowadzi dokszta³canie m³odocianych pracowników oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia
zawodowego osób doros³ych.
§4
Niniejsza uchwa³a stanowi akt za³o¿ycielski Orodka.
§5
Wykonanie uchwa³y, w tym wprowadzenie odpowiednich zmian do statutu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Lêborku powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Lêborskiego i Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Lêborku.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
E. Kotowski

3374
POROZUMIENIE
z dnia 12 grudnia 2003 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a Gmin¹ Miasta Gdyni
w sprawie prowadzenia spraw z zakresu w³aciwoci
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdañsku przez Gminê Miasta Gdyni.
Na podstawie art. 96 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568), art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz Uchwa³y Nr XIII/285/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada
2003 r., zawarte zosta³o
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez Prezydenta Miasta Gdyni,
porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Wojewoda Pomorski, na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku, powierza, a Gmina Miasta Gdyni przejmuje prowadzenie spraw
z zakresu w³aciwoci Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, które obejmuj¹:
1) uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w obszarach zabytkowych podlegaj¹cych ochronie prawnej w rozumieniu art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przy obiektach i w obszarach z uwagi
na ich wartoci kulturowe podlegaj¹cych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronie prawnej na podstawie
zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
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3) uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów
decyzji o warunkach zabudowy w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
4) uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów
decyzji o warunkach zabudowy przy obiektach i w
obszarach wskazanych w pkt 2,
5) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ
na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
6) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 8 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ
na dokonywanie podzia³ów w obszarach zabytkowych
wskazanych w pkt 1,
7) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 10 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ
na umieszczanie urz¹dzeñ technicznych, tablic, reklam
oraz napisów w obszarach zabytkowych wskazanych
w pkt 1,
8) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleñ
na podejmowanie dzia³añ innych ni¿ wymienione w
pkt 57, które mog³yby prowadziæ do naruszenia substancji lub zmiany wygl¹du obszarów zabytkowych
wskazanych w pkt 1,
9) uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego prac realizowanych przy obiektach i w obszarach
wskazanych w pkt 2,
10) wydawanie w trybie art. 43 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji wstrzymuj¹cych
dzia³ania wykonywane z naruszeniem art. 36 ust. 1
pkt 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
11) wydawanie w trybie art. 44 ust. 1 pkt 13 oraz ust. 2
3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazuj¹cych wykonanie okrelonych czynnoci na koszt osoby, która naruszy³a przepis art.
art. 36 ust. 1 pkt 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy, w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
12) wydawanie w trybie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji
nakazuj¹cych wykonanie okrelonych czynnoci na
koszt osoby, która naruszy³a przepis art. art. 36 ust. 1
pkt 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy, w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1,
13) wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
art. 47 e ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody pozwoleñ na usuniêcie drzew i krzewów tworz¹cych formy
zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych
wskazanych w pkt 1,
14) przeprowadzanie w trybie art. 38 Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1 kontroli przestrzegania
i stosowania przepisów dotycz¹cych ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporz¹dzanie z czynnoci kontrolnych  zgodnie z art. 39 cytowanej Ustawy
 protoko³ów oraz podejmowanie w zwi¹zku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli dzia³añ w rozumieniu art. 40 ust. 13 i art. 41 cytowanej Ustawy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

W³aciwoci miejscowe do prowadzenia przez stronê
przejmuj¹c¹ spraw, o których mowa w § 1 porozumienia,
obejmuj¹ teren w granicach administracyjnych miasta
Gdyni, z wy³¹czeniem zabytków nieruchomych indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków i jako takie podlegaj¹cych ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§3
Przy prowadzeniu spraw, o których mowa w § 1 porozumienia, stronê przejmuj¹c¹ obowi¹zuj¹ przepisy prawa, w³aciwe dla za³atwiania tych spraw, a w szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 z pón. zm.),
2) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568),
3) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717),
4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r., Nr 106 poz. 1126 z pón. zm.),
5) Ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 99 poz. 1079
z pón. zm.),
6) Ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 z pón. zm.),
7) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1997 r. w sprawie op³at za wprowadzanie substancji zanieczyszczaj¹cych do powietrza oraz za usuwanie drzew i krzewów (Dz. U. Nr 162 poz. 1117
z pón. zm.),
8) Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2000 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
op³at za wprowadzanie substancji zanieczyszczaj¹cych do powietrza oraz za usuwanie drzew
i krzewów (Dz. U. Nr 120 poz. 1288),
9) Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych
(Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z pón. zm.).
§4
Sprawy, o których mowa w § 1 porozumienia, prowadzi Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni.
§5
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni wyznacza Prezydent Miasta Gdyni, po zasiêgniêciu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Gdañsku.
§6
Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni dzia³a w strukturze organizacyjnej Urzêdu Miasta Gdyni w Wydziale
Urbanistyki.
§7
Przy za³atwianiu spraw okrelonych w porozumieniu
strona przejmuj¹ca:
1) u¿ywaæ bêdzie swoich blankietów korespondencyjnych lub swoich pieczêci nag³ówkowych, a przy podpisywaniu bêdzie u¿ywana pieczêæ:

Z up. Prezydenta Miasta Gdyni
imiê i nazwisko
Miejski Konserwator Zabytków,
2) w podstawie prawnej decyzji i postanowieñ wydawanych na mocy niniejszego porozumienia strona przejmuj¹ca powo³ywaæ siê bêdzie na niniejsze porozumienie.
§8
Z prowadzenia spraw, o których mowa w § 1 porozumienia, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni przekazywaæ bêdzie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdañsku kwartalne i roczne sprawozdania w ci¹gu 10 dni od ostatniego dnia miesi¹ca koñcz¹cego kwarta³ lub rok.
§9
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdañsku ma prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem
prowadzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Gdyni powierzonych mu spraw w zakresie zgodnoci z
przepisami prawa oraz zasadami ochrony konserwatorskiej.
§ 10
Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia rozwi¹zaæ w ca³oci lub w czêci to porozumienie.
§ 11
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ca³oci lub w
czêci ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra¿¹cego naruszania przepisów prawa lub zasad ochrony
konserwatorskiej przy za³atwianiu powierzonych zadañ.
§ 12
Z dniem 17 listopada 2003 r., tj. z dniem wejcia w ¿ycie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
straci³o moc dotychczasowe porozumienie zawarte w
dniu 5 padziernika 2000 r. pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim a Gmin¹ Miasta Gdyni w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu administracji rz¹dowej do wykonywania organom Gminy Gdynia (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 99 poz. 652).
§ 13
Ustalenia niniejszego porozumienia wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 14
Niniejsze porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla Wojewody
Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Gdañsku
G.J. Budnik

Prezydent
Miasta Gdyni
W. Szczurek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XI/215/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr 43/1 we wsi
Leno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie z
art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, Nr 130
poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717/Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr 43/1 we wsi Leno, gmina
¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar czêci dzia³ki nr 43/1 we wsi Leno, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu, w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik
graficzny do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie:
1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 K  komunikacja publiczna, teren do poszerzenia przyleg³ej drogi
gminnej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:

1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych;
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem;
3) teren po³o¿ony jest w granicach wewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni;
4) teren po³o¿ony w obrêbie GZWP nr 111 Subniecka
Gdañska (Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10
grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarz¹dów
gospodarki wodnej oraz podzia³u obszarów dorzeczy na regiony wodne).
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹),
3) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy, które mog¹ byæ
wysuniête poza nieprzekraczalne linie zabudowy o
maksymalnie 0,70m),
4) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
7) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: grunt
rodzimy pokryty rolinnoci¹ i wod¹ powierzchniow¹, 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.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
a) Przeznaczenie terenu:
 lokalizacja budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych lub bliniaczych (jeden budynek mieszkalny
na jednej dzia³ce budowlanej),
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolnostoj¹cych
oraz budynków gospodarczych,
 dopuszcza siê lokalizacje sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
b) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu,
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 dopuszcza siê po³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora,
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu,
 procent zabudowy: maksimum 20%.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych ustala siê: budynki
parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy
o spadku ok. 40°; maksymalna wysokoæ budynków 8,5 m; poziom posadowienia parteru do
0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku),
 dla pozosta³ych budynków ustala siê tylko maksymaln¹ wysokoæ 5 m,
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków
mieszkalnych: nie ustala siê.
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ
krajobrazowa zagospodarowaæ biogruopami zieleni krajobrazowej,
 tereny biologicznie czynne winny stanowiæ minimum 40% powierzchni dzia³ki budowlanej lub
terenu objêtego inwestycja.
f) Inne zapisy: nie ustala siê.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 K, przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej, do poszerzenia przyleg³ej drogi.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 3 m, jak na
rysunku planu,
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
 nawierzchnia terenu utwardzona przepuszczalna lub
nieutwardzona.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego;
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MN: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych,
 dla terenu 2 K: powierzchniowo, w obrêbie terenu.
4) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) lub nie
emisyjne (energia elektryczna i inne).
5) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
6) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
Ca³y teren objêty planem po³o¿ony jest na terenie wystêpowania G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
111 Subniecka Gdañska.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 MN  w wysokoci 30,00%
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2 K  w wysokoci 0,00%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
USTALENIA KOÑCOWE
§4

Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

3376
UCHWA£A Nr XI/217/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 82/9 i 82/10 we wsi
Otomino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie
z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (T.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany:
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253, Nr 130
poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717/Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 82/9 i 82/10 we wsi Otomino,
gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 82/9 i 82/10 we wsi
Otomino, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na
Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1
w skali 1: 1000, do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie:
1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ izolacyjno  krajobrazowa,
 zieleñ krajobrazowa,
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 K  komunikacja publiczna, teren do poszerzenia drogi przyleg³ej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem,
3) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni,
4) teren po³o¿ony w obrêbie GZWP nr 111 Subniecka
Gdañska (Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10
grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarz¹dów
gospodarki wodnej oraz podzia³u obszarów dorzeczy na regiony wodne).
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹),

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
5) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach.
6) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: grunt
rodzimy pokryty rolinnoci¹ i wod¹ powierzchniow¹,
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.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj¹cego (jeden budynek
mieszkalny na jednej dzia³ce),
 dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospodarczego lub jednego gara¿u wolnostoj¹cego,
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu,
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu,
 dopuszczalny procent zabudowy: 20,00%,
 teren po³o¿ony wzd³u¿ zachodniej, pó³nocnej
i czêciowo wschodniej granicy terenu (oznaczony na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹
krajobrazow¹ w formie biogrup.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynku mieszkalnego: budynek parterowy z
poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°;
maksymalna wysokoæ budynków 8,50 m; poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku),
 dla pozosta³ych budynków: maksymalna wysokoæ 6 m; dach dwuspadowy o spadku ok. 40°,
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków:
nie ustala siê.
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 powierzchnia terenów biologicznie czynnych: minimum 40% powierzchni terenu.
6) Inne zapisy: nie ustala siê
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 K, przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej  teren
do poszerzenia drogi przyleg³ej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren przeznaczony do poszerzenia drogi przyleg³ej
do terenu od strony po³udniowej,
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 2 m,
jak na rysunku planu,
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
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 nawierzchnia terenu utwardzona przepuszczalna lub
nieutwardzona.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) Dojazd do terenu 1 MN: od drogi gminnej nr
1045032, przez teren 2 K.
2) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie
dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MN: w obrêbie terenu,
 dla terenu 2 K: powierzchniowo, w obrêbie terenu.
4) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) lub nie
emisyjne (energia elektryczna i inne).
5) Energia elektryczna: sieci¹ kablow¹.
6) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
Ca³y teren objêty planem po³o¿ony jest na terenie wystêpowania G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
111 Subniecka Gdañska.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN: w wysokoci 30,00%
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 K: w wysokoci 0,00%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
USTALENIA KOÑCOWE
§4

Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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