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182
UCHWA£A Nr 160/XVII/2004
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 wrzeœnia 2004 r.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. £ukaszewicz

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu
Administracji Budynków Komunalnych w Nowym
Dworze Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Statucie Administracji Budynków Komunalnych w
Nowym Dworze Gdañskim stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr 166/XXI/2000 Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Gdañskim z dnia 6 czerwca 2000 r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z póŸn.
zm.).”
2) w § 7:
a) w ust. 1 w pkt 2 skreœla siê lit. e,
b) w ust 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przyjmowaniu wniosków osób uprawnionych
do dodatku mieszkaniowego mieszkaj¹cych w zasobach lokalowych obs³ugiwanych przez jednostkê w szczególnoœci;
a) przygotowywaniu projektów decyzji dotycz¹cych dodatków mieszkaniowych,
b) prowadzeniu dokumentacji dotycz¹cej przydzielania dodatków mieszkaniowych osobom zamieszkuj¹cym w obs³ugiwanych zasobach
lokalowych.”
3) w § 7 ust. 4 pkt 13 i w ust. 7, w § 8 ust. 2, w § 11
ust. 1 i ust. 6 oraz w § 12 ust. 1 u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy „Zarz¹d” lub „Przewodnicz¹cy Zarz¹du” zastêpuje siê u¿ytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Burmistrz”.
4) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy jednostki okreœla Regulamin Organizacyjny Administracji Budynków Komunalnych w Nowym Dworze
Gdañskim opracowany przez Dyrektora jednostki i
zatwierdzony przez Burmistrza.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.

183
UCHWA£A Nr 162/XVII/2004
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejsko–Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym Dworze Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŸn.
zm.) w zwi¹zku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64,
poz. 593 z póŸn. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statut Miejsko–Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym Dworze Gdañskim stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3
1. W uchwale nr 160/XVIII/1992 z dnia 7 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia jednostki bud¿etowej Miejsko – Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Nowym Dworze Gdañskim uchyla siê § 6.
2. Traci moc: Uchwa³a Nr 228/XXVII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 29 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany w statucie
Miejsko–Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Nowym Dworze Gdañskim.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 117/XVIII/96 Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Gdañskim z dnia 11 marca 1996 roku,
uchwa³a Nr 146/XIX/2000 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 28 marca 2000 roku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§3
Traci moc uchwa³a nr 167/XXI/2000 Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Gdañskim z dnia 6 czerwca 2000 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Budynków Komunalnych w Nowym Dworze
Gdañskim.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. £ukaszewicz
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 162/XVII/2004
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 wrzeœnia 2004 r.
STATUT
Miejsko–Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Nowym Dworze Gdañskim
Rozdzia³ I – Postanowienia ogólne
§1
Miejsko–Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Dworze Gdañskim powo³any zosta³ Uchwa³¹
nr 160/XVIII/1992 Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdañskim z dnia 07 lipca 1992 roku.
§2
Miejsko–Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Dworze Gdañskim zwany dalej „oœrodkiem” dzia³a
na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z póŸn. zm.),
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r. z póŸn. zm.),
3) Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r.
z póŸn. zm.),
4) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z póŸn.
zm.),
5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 roku
z póŸn. zm.),
6) Statut Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski uchwalony przez Radê Miejsk¹ w Nowym Dworze Gdañskim,
7) Niniejszego statutu.
§3
Siedzib¹ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej jest Nowy Dwór
Gdañski, a terenem dzia³ania Miasto i Gmina Nowy Dwór
Gdañski.
§4
1. Oœrodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ samorz¹du terytorialnego.
2. Nadzór nad wykonaniem zadañ zleconych okreœlonych ustaw¹ o pomocy spo³ecznej wykonuje Wojewoda Pomorski.
§5
1. Na czele oœrodka stoi kierownik, który jest odpowiedzialny za ca³okszta³t dzia³alnoœci oœrodka.
2. Kierownika zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
3. Uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku
do kierownika oœrodka sprawuje Burmistrz Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdañski.
4. Z pracownikami oœrodka nawi¹zuje i rozwi¹zuje stosunek pracy kierownik oœrodka

Poz. 183
§6

Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy oœrodka okreœla regulamin organizacyjny Miejsko–Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³eczne w Nowym Dworze Gdañskim
opracowany przez kierownika oœrodka i zatwierdzony
przez Burmistrza.
Rozdzia³ II – Cele i przedmiot dzia³ania.
§7
Podstawowym dzia³aniem oœrodka jest zaspokojenie
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin oraz umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych
godnoœci cz³owieka poprzez:
1) tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowê niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
2) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie
na œwiadczenie pomocy spo³ecznej,
3) przyznanie i wyp³acanie przewidzianych ustawami
œwiadczeñ,
4) pobudzanie spo³ecznej aktywnoœci w zaspakajaniu
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,
5) pracê socjaln¹, rozumian¹ jako dzia³alnoœæ zawodow¹, skierowan¹ na pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu i odzyskaniu zdolnoœci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych temu celowi,
6) dzia³alnoœæ charytatywna – rozdzia³ darowizn otrzymanych ze stowarzyszeñ, instytucji, zak³adów pracy,
zwi¹zków i innych na rzecz podopiecznych Oœrodka.
§8
1. Oœrodek realizuje zadania zawarte w ustawie o pomocy spo³ecznej w postaci:
a) zadañ zleconych,
b) zadañ w³asnych,
2. Zadania zlecone gminie obejmuj¹:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,
2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne
okreœlonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) organizowanie i œwiadczenie specjalistycznych
us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na
pokrycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹,
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury œrodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu ¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych
oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
3. Zadania w³asne gminy obejmuj¹:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych
celowych,
2) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek
oraz pomocy w naturze,
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3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spo³ecznej i oœrodkachwsparcia o zasiêgu
gminnym oraz kierowania do nich osób wymagaj¹cych opieki,
4) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
os³onowych.
4. Zadania w³asne o charakterze obowi¹zkowym obejmuj¹:
1) organizowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie
pomocy spo³ecznej,
3) udzielenie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz
niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,
6) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na
pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na
pokrycie wydatków na œwiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz osobom nie maj¹cym dochodów i mo¿liwoœci uzyskania œwiadczeñ na
podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) przyznawania zasi³ków celowych w formie biletu
kredytowego,
9) op³acenie sk³adek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania bezpoœredniej opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko
chorym cz³onkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem lub rodzeñstwem,
10) praca socjalna,
11) organizowanie i œwiadczenie us³ug opiekuñczych,
w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuñczo–wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach ochronnych,
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodzin¹,
14) do¿ywianie dzieci,
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domów pomocy spo³ecznej i ponoszenie odp³atnoœci za mieszkañca gminy w tym
domu,
17) sporz¹dzanie sprawozdawczoœci oraz przekazywanie jej w³aœciwemu wojewodzie równie¿ w wersji
elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
18) utworzenie i utrzymywanie oœrodka pomocy spo³ecznej, w tym zapewnienie œrodków na wynagrodzenie pracowników,
19) kierowanie do domów pomocy spo³ecznej.

5. Oœrodek realizuje zadania zawarte w ustawie o
œwiadczeniach rodzinnych w postaci:
1) zasi³ków rodzinnych i dodatków do zasi³ku rodzinnego z tytu³u:
a) urodzenia dziecka,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi³ku dla bezrobotnychna wskutek up³ywu ustawowego okresu jego pobierania,
d) samotnego wychowywania dziecka,
e) kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego,
f) rozpoczêcia roku szkolnego,
g) podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania,
2) œwiadczeñ pielêgnacyjnych obejmuj¹cych:
a) zasi³ki pielêgnacyjne,
b) œwiadczenia pielêgnacyjne.
6. Oœrodek realizuje wyp³aty w zakresie dodatków
mieszkaniowych.
§9
Realizuj¹c zadania, o których mowa w § 7 oœrodek
wspó³pracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami
spo³ecznymi i pozarz¹dowymi, Koœcio³em Katolickim,
innymi koœcio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi zajmuj¹cymi siê sprawami
pomocy spo³ecznej na szczeblu gminnym i koordynuje
dzia³ania w tym zakresie.
Rozdzia³ III – Gospodarka Finansowa Oœrodka
§ 10
Podstaw¹ gospodarki finansowej oœrodka jest plan
dochodów i wydatków bud¿etowych zatwierdzonych
przez Radê Miejsk¹ w Nowym Dworze Gdañskim.
§ 11
Oœrodek dysponuje w³asnym kontem w banku, na który przekazywane s¹ œrodki na zadania w³asne i zadania
zlecone za poœrednictwem Urzêdu Miast i Gminy w Nowym Dworze Gdañskim.
§ 12
Oœrodek jako podleg³a jednostka bud¿etowa prowadzi
samodzieln¹ ksiêgowoœæ niezale¿n¹ od ksiêgowoœci
Urzêdu Miast i Gminy.
§ 13
Oœrodek jako odrêbna jednostka bud¿etowa prowadzi odrêbn¹ kasê i kadry.
§ 14
Obs³ugê prawn¹ Miejsko – Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej sprawuje Radca Prawny.
§ 15
Na wniosek Burmistrza lub Komisji Rady Miejskiej kierownik zobowi¹zany jest z³o¿yæ informacje o swojej dzia³alnoœci i podleg³ego mu oœrodka.
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§ 16

Poz. 183 i 184

Zmiany statutowe mog¹ byæ dokonywane na wniosek
kierownika oœrodka lub Burmistrza i zatwierdzone przez
Radê Miejsk¹ w Nowym Dworze Gdañskim.

5) symbole cyfrowo–literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi; symbole cyfrowe s¹ numerami porz¹dkowymi; symbole literowe oznaczaj¹
przeznaczenie terenu.

§ 17

§5

Statut wchodzi w ¿ycie z dniem........................

184
UCHWA£A Nr 164/XIX/IV/2004
Rady Gminy Linia
z dnia 27 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowoœci Linia, gmina Linia.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 1, art. 3 ust. 1,
art. 4 ust. 1 i 3, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16 ust. 1,
art. 17, art. 19, art. 29, art. 34 i art. 35, ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.
z póŸniejszymi zmianami), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587
z dnia 19 wrzeœnia 2003 r.) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
póŸniejszymi zmianami). Rada Gminy Linia uchwala co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowoœci Linia.
§2
Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:
— rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno–wysokoœciowej do celów projektowych w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 – zmniejszenie 1:2000),
— wyrys ze „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia” (za³¹cznik nr 2).
— rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasad ich finansowania.
§3
Obszar opracowania planu o powierzchni ok. 100 ha
obejmuje fragment miejscowoœci Linia w granicach okreœlonych na w/w za³¹czniku graficznym nr 2.
§4
Na rysunku planu (za³¹cznik nr 1) nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie elektroenergetyczne ze strefami bezpieczeñstwa,

Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 168
terenów oznaczonych symbolami cyfrowo–literowymi,
w tym tereny 01–108:
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
U – tereny zabudowy us³ugowej,
RU – tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwie ogrodniczym,
P – tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
ZNz – tereny trwa³ych u¿ytków zielonych,
ZL – lasy,
ZP – tereny zieleni urz¹dzonej,
ZC – teren cmentarza,
KS – teren parkingu,
W – tereny infrastruktury technicznej – urz¹dzenia
wodoci¹gowe,
K – tereny infrastruktury technicznej – przepompownia œcieków,
KE – tereny infrastruktury technicznej – przepompownia œcieków i trafostacja,
i tereny komunikacji 01K–60K:
DZ – drogi zbiorcze,
DL – drogi lokalne,
DD – drogi dojazdowe,
DW – drogi wewnêtrzne,
DX – ci¹gi pieszo–jezdne
i KX – ci¹gi piesze.
§6
USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CA£EGO OBSZARU OBJÊTEGO PLANEM:
1. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
— miejscowoœæ Linia jest oœrodkiem gminnym,
— tereny mieszkaniowe to zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
— tereny us³ug nieuci¹¿liwych po³o¿one s¹ w wiêkszoœci w centrum miejscowoœci,
— tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów po³o¿one s¹ w po³udniowo–zachodniej czêœci obszaru objêtego planem,
— rozwój miejscowoœci Linia powinien nastêpowaæ
w sposób uporz¹dkowany i harmonijny uwzglêdniaj¹c warunki wynikaj¹ce z ochrony wartoœci kulturowych i przyrodniczych,
— zabudowa powinna rozwijaæ siê w uk³adach zwartych (ci¹gi i zgrupowania) jako kontynuacja istniej¹cych terenów zainwestowanych,
— zak³ada siê rewaloryzacjê wartoœciowego w skali
lokalnej historycznego obszaru wsi, tak aby zachowaæ na tym obszarze najcenniejsze elementy
historycznej struktury przestrzennej i w sposób
harmonijny kszta³towaæ wspó³czesne elementy
zabudowy z przestrzenno–architektonicznymi wartoœciami historycznymi.
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2. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
— czêœæ obszaru objêtego planem po³o¿ona jest w
otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
gdzie:
— obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia
30 kwietnia 2004 r.), oraz przepisy Rozporz¹dzenia:
— Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r., zmienionego Rozporz¹dzeniem
Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzeœnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gda. Nr 59 z dnia
14.09.1998 r. poz. 294)
— Nr 12/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
3 wrzeœnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia
„Planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” oraz wyznaczenia w nim zespo³ów przyrodniczo–krajobrazowych (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59 z dnia 14.09.98 r. Poz. 295)
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
a) w strefie ochrony konserwatorskiej uk³adu ruralistycznego (jak na rysunku planu), postulowanej
do objêcia bezpoœredni¹ ochron¹ konserwatorsk¹, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce rygory:
— zachowanie i rewaloryzacja historycznego uk³adu ruralistycznego (uk³ad wsi nieregularny, wielodro¿ny), w tym: uk³adu dro¿nego, uk³adu i
struktury zabudowy, historycznej zieleni wysokiej oraz historycznych podzia³ów w³asnoœciowych – jak na rysunku planu,
— zachowanie, adaptacja i rewaloryzacja istniej¹cych zespo³ów historycznej zabudowy,
— rewaloryzacja budynków o historycznych wartoœciach powinna uwzglêdniaæ historyczn¹ formê
architektoniczn¹, skalê oraz wystrój elewacji,
— nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do tradycji historycznych regionu i istniej¹cych elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materia³ach), w sposób harmonijny ³¹cz¹c tradycjê ze wspó³czesnoœci¹:
— w wystroju elewacji nale¿y stosowaæ materia³y naturalne (drewno, ceg³a, tynki – kororystyka naturalna),
— kolorystyka pokryæ dachowych – kolory naturalne, paleta ziemi i br¹zy, pokrycia w kolorze
czerwieni wy³¹cznie ceramiczne, inne pokrycia w kolorze ciemnego br¹zu lub grafitu,
— eliminacja elementów dysharmonizuj¹cych kompozycjê przestrzenn¹ historycznych uk³adów
architektonicznych lub przekszta³cenie takiej
zabudowy zgodnie z historycznym charakterem
zabudowy,
b) w strefie ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego:
— zachowanie naturalnego krajobrazu zwi¹zanego z historycznym za³o¿eniem,
— nowa zabudowa powinna mieæ formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i nawi¹zuj¹c¹ do tradycji historycznych regionu,
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— rewaloryzacja budynków o historycznych wartoœciach architektonicznych powinna uwzglêdniaæ historyczn¹ formê architektoniczn¹, skalê
oraz wystrój elewacji.
4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
— ustala siê zakaz sytuowania noœników reklamowych o powierzchni reklamowej przekraczaj¹cej
1m2 na œcianach budynków mieszkalnych; stosowania jaskrawych kolorów przy pracach elewacyjnych (kolorystyka naturalna),
— w strefie ochrony konserwatorskiej uk³adu ruralistycznego obiekty ma³ej architektury oraz elementy wystroju wnêtrz przestrzennych powinny
nawi¹zywaæ do tradycji historycznych regionu.
5. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych:
— na rysunku planu wskazano tereny o spadkach
powy¿ej 12%. W ustaleniach dla poszczególnych
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
wskazano tereny dla których nale¿y wykonaæ badania geologiczno–in¿ynierskie.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikacji:
W planie system komunikacji drogowej tworz¹ drogi:
1) zbiorcza – oznaczone symbolem KDZ
— 01KDZ – droga powiatowa 1336G relacji: Zakrzewo – Strzepcz – Wejherowo,
2) lokalne – oznaczone symbolem KDL
— 02KDL – droga powiatowa 1424G relacji: Linia
– Potêgowo,
— 03 KDL – droga powiatowa 1425G relacji: Linia
– Mi³oszewo,
— 04KDL – droga powiatowa 1431G relacji: Linia
– Niepoczo³owice – Kamienica Królewska,
— 05 KDL – droga gminna.
2) dojazdowe – oznaczone symbolem KDD – drogi
gminne.
3) wewnêtrzne – oznaczone symbolem KDW,
4) ci¹gi pieszo–jezdne – oznaczone symbolem KDX
5) ci¹gi piesze – oznaczone symbolem KX.
W granicach opracowania planu droga powiatowa
1336G (teren 01KDZ) nie posiada wszystkich parametrów technicznych stanowi¹cych o zbiorczej klasie drogi. Na terenie miejscowoœci Linia istnieje strefa
ochrony konserwatorskiej uk³adu ruralistycznego,
gdzie zak³ada siê nadrzêdnoœc priorytetów konserwatoskich nad innymi. Zachowaæ nale¿y m.in. historyczn¹ kompozycjê przestrzenn¹ i uk³ad zabudowy
oraz historyczne budynki i inne cenne elementy, co
uniemo¿liwia poszerzenie drogi.
Drogi publiczne powinny mieæ przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem lub pó³uliczny, z jednostronnym chodnikiem.
W liniach rozgraniczaj¹cych dróg dopuszcza siê:
— lokalizacjê budynków i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego, na warunkach okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
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— lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Modernizacja i budowa dróg publicznych i wewnêtrznych na odcinkach przecinaj¹cych rowy i cieki wodne winna uwzglêdniaæ zasadê ich dro¿noœci poprzez
realizacjê przepustów umo¿liwiaj¹cych swobodny
przep³yw wody.
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych warunkami naturalnymi œrodowiska przyrodniczego,
bezpieczeñstwa i istniej¹cego zainwestowania dopuszcza siê mo¿liwoœæ korekty parametrów drogi publicznej, w oparciu o szczegó³owy projekt techniczny
uzgodniony z w³aœciwym zarz¹dc¹ drogi.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – z wodoci¹gu wiejskiego
(O/ 50 – 110 mm) w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub œredniego napiêcia
zgodnie w warunkami gestora sieci; dopuszcza
siê lokalizacjê nowych elektroenergetycznych sieci i stacji transformatorowych na wydzielonych terenach (w sposób nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenie tych terenów) w uzgodnieniu z gestorem sieci,
— gaz – za poœrednictwem dystrybucji gazu butlowego,
— zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
— odprowadzenie œcieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ( O/ 150 – 200 mm),
— odprowadzenie wód opadowych:
— dla terenów oznaczonych symbolem MN, U, RU,
45P – z dachów obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
— dla terenu oznaczonego 42P – z dachów obiektów budowlanych do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, z powierzchni utwardzonych dróg i
placów do gruntu po uprzednim stosownym podczyszczeniu,
— dla terenów dróg oznaczonych symbolem KDZ,
KDL, KDD, KDW – do gruntu w pasach zieleni
przydro¿nej.
— gospodarka odpadami – po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko œmieci za
poœrednictwem specjalistycznych jednostek.
— dopuszcza siê zmianê lokalizacji istniej¹cych
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (w
sposób nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenów) w uzgodnieniu z w³aœcicielami i zarz¹dzaj¹cymi tymi sieciami i urz¹dzeniami,
— dopuszcza siê korekty przebiegu projektowanych sieci i rejonów lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz ich parametrów
technicznych w projektach budowlanych, w sposób nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenów.
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8. Obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci:
— nie ustala siê.
§7
USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE
ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
01MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,06 ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 06KDD,
— 7,5 m od linii energetycznej 15kV dla budynków
mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–500 lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 23,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego –równoleg³e
do istniej¹cych podzia³ów.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL i 06KDD,
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
— czêœæ terenu po³o¿ona jest w granicach z³o¿a „Linia” rozpoznanego w kategorii C1,
— ze wzglêdu na potencjalne uci¹¿liwoœci wynikaj¹ce z s¹siedztwa terenu wydobycia kruszywa naturalnego ze z³o¿a „Linia” zastosowane rozwi¹zania
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projektowo–budowlane powinny zapewniaæ warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
02MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,58ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 06KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 07KDW,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30–30 O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – 80 0 – 1000 w
stosunku do linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 06KDD.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 06KDD i 07KDW.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
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5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
— ze wzglêdu na mo¿liwoœæ eksploatacji kruszywa
ze znajduj¹cego siê w s¹siedztwa z³o¿a kruszywa naturalnego „Linia I” zastosowane rozwi¹zania projektowo–budowlane powinny zapewniaæ
warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
03MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,29ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 08KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 07KDW,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30–30 O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 08KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
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uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
— ze wzglêdu na mo¿liwoœæ eksploatacji kruszywa
ze znajduj¹cego siê w s¹siedztwa z³o¿a kruszywa naturalnego „Linia I” zastosowane rozwi¹zania projektowo–budowlane powinny zapewniaæ
warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
04RU – OBS£UGA PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE
OGRODNICZYM. powierzchnia: 0,23ha
Dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ ogrodnicz¹, typu: handel detaliczny oraz inne o podobnym charakterze z wykluczeniem
wymagaj¹cych obs³ugi transportem ciê¿kim.
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 08KDD,
— 7,5 m od linii energetycznej 15kV dla budynków
mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30–30 O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL i 08KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
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— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
— ze wzglêdu na mo¿liwoœæ eksploatacji kruszywa
ze znajduj¹cego siê w s¹siedztwa z³o¿a kruszywa naturalnego „Linia I” zastosowane rozwi¹zania projektowo–budowlane powinny zapewniaæ
warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
05MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,07ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 09KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30–30 O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 23,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego –równoleg³e
do istniej¹cych podzia³ów,
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL i 09KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 9

— 310 —

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie
widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
— ze wzglêdu na mo¿liwoœæ eksploatacji kruszywa
ze znajduj¹cego siê w s¹siedztwa z³o¿a kruszywa naturalnego „Linia I” zastosowane rozwi¹zania projektowo–budowlane powinny zapewniaæ
warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
06MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,94ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL i zbiorcz¹ 01KDZ,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 09KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30–30 O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – równoleg³e
do istniej¹cych podzia³ów,
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL, 01KDZ i
09KDD.
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— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
07MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 3,21ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ –
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 9,0 m,
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 15KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z ci¹giem pieszo–jezdnym 11KDX,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 10KDW,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu,
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL, 01KDZ,
15KDD, 11KDX i 10KDW.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu,
— zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartoœciowymi drzewami znajduj¹cymi siê
w pasie drogowym.
08MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,48ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z ci¹gami pieszo–jezdnymi 11KDX i 12KDX,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – prostopad³e
do linii rozgraniczaj¹cej z ci¹gami pieszo–jezdnymi 11KDX i 12KDX.

Poz. 184

3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL, 11KDX i
12KDX.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
09MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,19ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 15KDD i 13KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z ci¹giem pieszo–jezdnym 12KDX,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 25,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – równoleg³e
do linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 05KDL; dopuszcza siê tolerancjê ± 10O.
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL, 12KDX,
15KDD i 13KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
10MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 2,97ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 13KDD, 14KDD i 15KDD,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL, 13KDD,
14KDD i 15KDD.
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— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
11MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,27ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 13KDD, 14KDD i 15KDD,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 15KDD, 13KDD
i14KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
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4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
12MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,87ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— wydzielone dzia³ki bez dostêpu do drogi publicznej
mog¹ jedynie powiêkszyæ teren istniej¹cego zainwestowania,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 18,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL i 23KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
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5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
13U – US£UGI. powierzchnia: 0,33ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 15KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1200 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 25,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 15KDD,
— dopuszcza siê wydzielenie w granicach terenu
drogi wewnêtrznej o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych nie mniejszej ni¿ 6,0 m,
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu.
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
14MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,24ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 23KDD,
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
15MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,17ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
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— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 24KDD.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2;
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL i 24KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
16MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,54ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 24KDD.
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— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL, 23KDD,
24KDD oraz z ci¹gu pieszo–jezdnego 49KDX.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
17MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 2,68ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 24KDD.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 23KDD, 24KDD,
19KDD, 25KDD oraz ci¹gu pieszo–jezdnego
49KDX.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
18MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,05ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 400 m2; dopuszcza siê scalenie terenu,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 17,0 m,
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— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 25KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
19MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,21ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ
– jak na rysunku planu,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 25KDD, 19KDD i 22KDD.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— dopuszcza siê scalenia dzia³ek i ponowny podzia³,
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 23,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – prostopad³e
do linii rozgraniczaj¹cych z drogami 25KDD i
22KDD.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ, 25KDD,
19KDD i 22KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— na terenie znajduje siê obiekt o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla którego obowi¹zuj¹ zasady:
— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynku wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia
ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
20U – US£UGI. powierzchnia: 0,31ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ
– jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 5,0 m,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 20% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy; dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy o wysokoœci 2,5 kondygnacji,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
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2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2; dopuszcza siê scalenia dzia³ek,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
21U – US£UGI. powierzchnia: 1,23ha
Us³ugi kultu religijnego – koœció³ i plebania.
Dopuszcza siê:
— lokalizacjê us³ug komercyjnych i mieszkañ zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹,
— dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z kultem religijnym.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— nie mniej ni¿ 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z
drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 22KDD i 19KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej
ni¿ 9,0m od poziomu terenu – w rejonie g³ównego
wejœcia do budynku – do kalenicy – nie dotyczy
budynków i obiektów sakralnych,
— geometria dachu – nie ustala siê.
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2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ, 19KDD i
22KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
terenu.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— dopuszcza siê dzia³ania zwi¹zane z odtworzeniem,
konserwacj¹ i rehabilitacj¹ terenu i zabudowy,
— na terenie znajduj¹ siê obiekty o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla których obowi¹zuj¹ zasady:
— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynków wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia
ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
22MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,67ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— nie mniej ni¿ 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z
drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ,
— 7,5 m od linii energetycznej 15kV,
— 5,0 m od granicy rowu melioracyjnego po³o¿onego w granicach terenu 24ZNz.
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— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym; dopuszcza siê w³¹czenie w granice wydzielonych dzia³ek – terenu trwa³ych u¿ytków zielonych (teren oznaczony symbolem
24ZNz),
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ, 19KDD,
21KDW oraz z ci¹gu pieszo–jezdnego 50KDX,
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
23U – US£UGI. powierzchnia: 0,1ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 7,5 m od linii energetycznej 15kV,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 20% terenu; w przypadku nowych nasa-
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dzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia wydzielonych dzia³ek – jak w stanie
istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 19KDD i 21KDW.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
24ZNz – TEREN TRWA£YCH U¯YTKÓW ZIELONYCH
powierzchnia: 0,13ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 95% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
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— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— nie ustala siê.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren integralnie zwi¹zany z przyleg³ymi terenami zabudowy mieszkaniowej (tereny oznaczone
symbolami 22MN i 25 MN).
— ustala siê wymóg ochrony istniej¹cego rowu melioracyjnego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
25MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 3,66ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ
– jak na rysunku planu,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 19KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 20KDW,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych,
— 5,0 m od granicy rowu melioracyjnego po³o¿onego w granicach terenu 24ZNz – dla nowej zabudowy.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ scalania dzia³ek,
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m2; dopuszcza siê w³¹czenie w granice wydzielonych dzia³ek – terenu trwa³ych u¿ytków zielonych (teren oznaczony symbolem
24ZNz),
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— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 18,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ, 19KDD i
20KDW.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— na terenie znajduje siê zespó³ historycznej zabudowy – do zachowania, adaptacji i rewaloryzacji –
wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wymagaj¹
uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— na terenie znajduj¹ siê obiekty o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla których obowi¹zuj¹ zasady:
— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wymagaj¹
uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynków wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia
ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
26U – US£UGI. powierzchnia: 1,31ha
Us³ugi oœwiaty.
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 23KDD i 19KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% terenu; w przypadku nowych nasa-
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dzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej
ni¿ 15,0 m od poziomu terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 19KDD
i 23KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
27U – US£UGI. powierzchnia: 0,32ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 23KDD i 15KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 13,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
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2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1400 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – prostopad³e
do linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 15KDD.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 23KDD
i 15KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
28U – US£UGI. powierzchnia: 0,54ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 15KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1200 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 25,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 15KDD,
— dopuszcza siê wydzielenie w granicach terenu
drogi wewnêtrznej o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych nie mniejszej ni¿ 8,0 m,
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
29MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,17ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 19KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 19KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
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4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
30ZP – ZIELEÑ URZ¥DZONA. powierzchnia: 0,51ha
Dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwego obiektu us³ugowego, obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹
techniczn¹ terenu oraz obiekty ma³ej architektury.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 5% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 80% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej
ni¿ 4,0 m,
— geometria dachu – dachy strome o k¹cie nachylenia po³aci dachowej 22 O – 45O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 15KDD, 16KDD i
19KDD,
— dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych zwi¹zanych z obs³ug¹ obiektu us³ugowego.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
— ustala siê wymóg ochrony istniej¹cego rowu.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
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31U – US£UGI. powierzchnia: 0,34ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 16KDD, 17KDD i 19KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 25 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – 80 O–100 O
w stosunku do linii rozgraniczaj¹cej z drog¹
16KDD.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 16KDD,
17KDD i 19KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
32MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,33ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
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1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 19KDD i 17KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 19KDD i 17KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
33U – US£UGI. powierzchnia: 1,23ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 18KDD, 17KDD i 19KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1200 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 18KDD,
17KDD i 19KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
34MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,55ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 18KDD i 17KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
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— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – prostopad³e
do linii rozgraniczaj¹cej z drogami 17KDD i 18KDD.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ, 18KDD i
17KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
35MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 2,66ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 17KDD, 15KDD i 16KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
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— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu,
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 17KDD, 15KDD i
16KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.

— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ, 15KDD i
17KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu,
— zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartoœciowymi drzewami znajduj¹cymi siê
w pasie drogowym..

36MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,97ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 15KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,

37MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,58ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m i 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹
zbiorcz¹ 01KDZ – jak na rysunku planu,
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
04KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 45KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z droga po³o¿on¹ poza granicami opracowania, przy zachodniej granicy terenu,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
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2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ, 04KDL,
45KDD; w granicach terenu dopuszcza siê wydzielenie drogi wewnêtrznej o szerokoœci w liniach
rozgraniczaj¹cych nie mniej ni¿ 8,0m,
— dopuszcza siê wydzielenie w granicach terenu
drogi wewnêtrznej o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych nie mniejszej ni¿ 8,0 m,
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
— wschodnia czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
historycznego uk³adu ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3a – koncepcje projektów
architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê
obiektów budowlanych w strefie wymagaj¹ opinii
w³aœciwego konserwatora zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu,
— zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartoœciowymi drzewami znajduj¹cymi siê
w pasie drogowym.
38MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,10ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 45KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z droga po³o¿on¹ poza granicami opracowania, przy zachodniej granicy terenu,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
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— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 25,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 45KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
39MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,33ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
04KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 45KDD
oraz z drog¹ po³o¿on¹ poza granicami opracowania, przy zachodniej granicy terenu,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
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uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 04KDL, 45KDD
oraz z drogi po³o¿onej poza granicami opracowania, przy zachodniej granicy terenu.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu,
— zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartoœciowymi drzewami znajduj¹cymi siê
w pasie drogowym..
40MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,48ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
04KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 46KDW
i drog¹ po³o¿on¹ poza granicami opracowania,
przy zachodniej granicy terenu,
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— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 25,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – równoleg³e
do istniej¹cego podzia³u.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 04KDL, 46KDW
oraz z drogi po³o¿onej poza granicami opracowania, przy zachodniej granicy terenu.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
41MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,58ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 12,0 m od granicy lasu po³o¿onego poza granicami opracowania przy zachodniej i po³udniowej granicy terenu,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 46KDD,
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— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ po³o¿on¹ poza granicami opracowania, przy pó³nocnej granicy terenu,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 25,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 46KDD oraz z drogi po³o¿onej poza granicami opracowania, przy
pó³nocnej granicy terenu.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
42P – TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SK£ADÓW I MAGAZYNÓW. powierzchnia: 4,77ha
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na 1 wydzielon¹
dzia³kê.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
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— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 12,0 m od granicy lasu po³o¿onego poza granicami opracowania przy po³udniowo–zachodniej
granicy terenu,
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 04KDL,
— 7,5 m od linii energetycznej,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 60% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 10% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 13,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy, (nie dotyczy budowli i urz¹dzeñ technicznych)
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1500 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê,
— w przypadku innego wydzielenia dróg wewnêtrznych ni¿ proponowane w planie – przed parcelacj¹ terenu nale¿y wykonaæ koncepcjê podzia³u
terenu,
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 04KDL i 42KDD,
— w granicach terenu dopuszcza siê wydzielenie
drogi wewnêtrznej o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych nie mniejszej ni¿ 8,0 m,
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— lokale mieszkalne powinny byæ wyposa¿one w
techniczne œrodki ochrony przed negatywnym oddzia³ywaniem wynikaj¹cym z prowadzonej dzia³alnoœci,
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 30%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— teren powinien stanowiæ obszar zorganizowanej
dzia³alnoœci inwestycyjnej,
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— wskazane jest wprowadzenie pasów zieleni wzd³u¿
granic terenu,
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu,
— zaleca siê takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowa³y z wartoœciowymi drzewami.
43MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,18ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 43KDD i 42KDD,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 43KDD i 42KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
44MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,60ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ – jak na rysunku planu,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 42KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego –jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 44KDD i 42KDD;
dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ nowo wydzielonych dzia³ek z drogi 01KDZ,
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— po³udniowa czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3b.
— pó³nocna czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3a – koncepcje projektów
architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê
obiektów budowlanych w strefie wymagaj¹ opinii
w³aœciwego konserwatora zabytków,
— na terenie znajduje siê obiekt o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla którego obowi¹zuj¹ zasady:
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— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynku wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia
ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
45P – TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SK£ADÓW I MAGAZYNÓW. powierzchnia: 0,36ha
Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê mieszkanie zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 42KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 60% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 10% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy, (nie dotyczy budowli i urz¹dzeñ technicznych)
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu do 22O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ i 42KDD,
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu.
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4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— wskazane jest wprowadzenie pasów zieleni wzd³u¿
wschodniej i zachodniej granicy terenu,
— lokale mieszkalne powinny byæ wyposa¿one w
techniczne œrodki ochrony przed negatywnym oddzia³ywaniem wynikaj¹cym z prowadzonej dzia³alnoœci,
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 30%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
46MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,13ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z droga zbiorcz¹
01KDZ,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 42KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
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— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 42KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— na terenie znajduje siê zespó³ historycznej zabudowy – do zachowania, adaptacji i rewaloryzacji –
wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wymagaj¹
uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
47MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,18ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
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— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 42KDD i 41KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
— dopuszcza siê przesuniêcie lub skablowanie linii
energetycznej w porozumieniu z zarz¹dc¹ sieci.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
48MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,64ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 41KDD, 42KDD i 40KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 23,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 41KDD, 42KDD i
40KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
49MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,64ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 36KDD, 42KDD i 40KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 36KDD, 42KDD i
40KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.

Poz. 184

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
50U – US£UGI. powierzchnia: 0,30ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 36KDD i 42KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1200 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – równoleg³e
do linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 36KDD lub 42KDD.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 36KDD
i 42KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
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— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
51W – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
URZ¥DZENIA WODOCI¥GOWE.powierzchnia: 0,27ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
ustala siê,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 36KDD.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
52MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,93ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 36KDD i 40KDD,
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— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 39KDW,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— dopuszcza siê scalenia dzia³ek i ponowny podzia³,
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 800 m2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 36KDD, 40KDD,
39KDW oraz z ci¹gu pieszo–jezdnego 55KDX.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
53MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,13ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
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— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 41KDD i 40KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dz,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 40KDD, 41KDD
oraz z ci¹gu pieszo–jezdnego 55KDX.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie
widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
54W – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
URZ¥DZENIA WODOCI¥GOWE.powierzchnia: 0,07ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
ustala siê,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
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— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 41KDD.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
55MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,56ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 41KDD i 38KDD,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— dopuszcza siê scalenia dzia³ek i ponowny podzia³,
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 41KDD i 38KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
56ZP – ZIELEÑ URZ¥DZONA. powierzchnia: 0,15ha
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ techniczn¹ terenu oraz obiekty ma³ej architektury.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 90% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 39KDW i 38KDD.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— nale¿y zachowaæ istniej¹ce oczko wodne.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
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6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
57MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,13ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 36KDD i 38KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 39KDW,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu,
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 36KDD, 38KDD i
39KDW.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
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7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.

7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.

58MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,51ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 36KDD i 38KDD,
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
02KDL,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu,
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 36KDD, 38KDD i
02KDL.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.

59MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,77ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 36KDD i 37KDD,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 900 m2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 36KDD i 37KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie
widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
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60ZP – ZIELEÑ URZ¥DZONA. powierzchnia: 0,30ha
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ techniczn¹ terenu oraz obiekty ma³ej architektury.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 90% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 37KDD i 36KDD.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— nale¿y zachowaæ istniej¹ce oczko wodne.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
61MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,55ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 36KDD i 37KDD,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— dopuszcza siê scalenia dzia³ek,
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 900 m2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 36KDD i 37KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
62MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,97ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 42KDD,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ i 34KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— na terenie znajduje siê obiekt o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla którego obowi¹zuj¹ zasady:
— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynku wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia
ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
63MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,29ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
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— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0m od poziomu terenu –
w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 34KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— na terenie znajduje siê obiekt o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla którego obowi¹zuj¹ zasady:
— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynku wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia
ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
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64MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,91ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
02KDL,
— 7,5 m od linii energetycznej dla budynków mieszkalnych,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 02KDL i 34KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— na terenie znajduje siê obiekt o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla którego obowi¹zuj¹ zasady:
— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynku wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia
ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
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5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
65MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,02ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 12,0 m od granicy lasu,
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
02KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 35KDW,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 02KDL i 35KDW.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w przypadku usytuowania budynku na terenie o
spadku powy¿ej 12%, przed wykonaniem projektu budowlanego, nale¿y przeprowadziæ badania
okreœlaj¹ce warunki geologiczno–in¿ynierskie,
— nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ leœn¹,
— wschodnia czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3b.
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— zachodnia czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3a – koncepcje projektów
architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê
obiektów budowlanych w strefie wymagaj¹ opinii
w³aœciwego konserwatora zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
66ZNz – TEREN TRWA£YCH U¯YTKÓW ZIELONYCH
powierzchnia: 0,80ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 95% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 02KDL.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— wschodnia czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego.
— zachodnia czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego wsi.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
— ustala siê wymóg ochrony istniej¹cego rowu melioracyjnego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
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67MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,95ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
03KDL,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy od poziomu
terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do budynku
– do kalenicy:
— w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego wsi
– do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
— w strefie ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2; dopuszcza siê scalanie dzia³ek,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 03KDL.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— wschodnia czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3b,
— zachodnia czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3a – koncepcje projektów
architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê
obiektów budowlanych w strefie wymagaj¹ opinii
w³aœciwego konserwatora zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
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— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
68ZP – ZIELEÑ URZADZONA. powierzchnia: 0,016ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 90% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 02KDL i 03KDL.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— istniej¹cy obiekt sakralny (krzy¿ przydro¿ny) do
zachowania,
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
69U – US£UGI. powierzchnia: 0,16ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— jak na rysunku planu – nie mniej ni¿ 4,5 m od
linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹ 02KDL,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
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— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 02KDL i 34KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
terenu.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych obiektów
budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— nale¿y zachowaæ dro¿noœæ rowu melioracyjnego –
dopuszcza siê jego skanalizowanie,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 30%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
70MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,12ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ – jak na rysunku planu,
— 5,0 m od granicy rowu melioracyjnego po³o¿onego w granicach terenu 71ZNz.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ i 34KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— na terenie znajduje siê zespó³ historycznej zabudowy – do zachowania, adaptacji i rewaloryzacji –
wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wymagaj¹
uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— na terenie znajduje siê obiekt o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu) –dopuszcza siê
rozbiórkê budynku wy³¹cznie na podstawie opinii,
sporz¹dzonej przez osobê uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania budynku, stwarzaj¹cy
zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia ludzkiego; przed
rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
71ZNz – TEREN TRWA£YCH U¯YTKÓW ZIELONYCH
powierzchnia: 0,011ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 100% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— nie ustala siê.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren integralnie zwi¹zany z przyleg³ym terenem
zabudowy mieszkaniowej (teren oznaczony symbolem 72MN).
— ustala siê wymóg ochrony istniej¹cego rowu melioracyjnego,
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi..
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
72MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,14ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ – jak na rysunku planu,
— linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹ 02KDL – jak
na rysunku planu, nie mniej ni¿ 2,0m,
— 5,0 m od granicy rowu melioracyjnego po³o¿onego w granicach terenu 71ZNz – dla nowej zabudowy.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
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— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ i 02KDL.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren integralnie zwi¹zany z przyleg³ym terenem
zabudowy trwa³ych u¿ytków zielonych (teren oznaczony symbolem 71ZNz).
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.

— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 02KDL
i 01KDZ.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.

73U – US£UGI. powierzchnia: 0,12ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ
– jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 5,0 m,
— od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹ 02KDL
– jak na rysunku planu,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,

74U – US£UGI. powierzchnia: 0,08ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
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— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 30%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
75U – US£UGI. powierzchnia: 0,50ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
02KDL,
— 7,5 m od linii energetycznej,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 20% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 13,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2; dopuszcza siê scalenia dzia³ek i ponowny podzia³,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 02KDL.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
terenu.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
76MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,92ha
Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego na terenie budynku wielorodzinnego.
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
02KDL i 03KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 30KDD
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 31KDW,
— 12,0 m od granicy lasu (teren 77ZL),
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
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2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01 KDL, 02KDL,
03KDL, 30KDD i 31KDW.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— na terenie znajduje siê obiekt o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla którego obowi¹zuj¹ zasady:
— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem
zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynku wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê
uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania
budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub
mienia ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
77ZL – LASY powierzchnia: 0,26ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej –100%
terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
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— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z ci¹gu pieszego 52KX i
60KX.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— ustala siê zachowanie istniej¹cego zadrzewienia
z dopuszczeniem niezbêdnych ciêæ sanitarnych i
pielêgnacyjnych.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
78MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,85ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
03KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 32KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 31KDW,
— 12,0 m od granicy lasu (teren 77ZL i 83ZL),
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê,
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— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 03KDL, 32KDD i
31KDW.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w przypadku usytuowania budynku na terenie o
spadku powy¿ej 12%, przed wykonaniem projektu budowlanego, nale¿y przeprowadziæ badania
okreœlaj¹ce warunki geologiczno–in¿ynierskie,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
79MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,08ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
03KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 32KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
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— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 03KDL i 32KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
80MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,83ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 32KDD i 33KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1500 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 30 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu,
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— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 32KDD i 33KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w przypadku usytuowania budynku na terenie o
spadku powy¿ej 12%, przed wykonaniem projektu budowlanego, nale¿y przeprowadziæ badania
okreœlaj¹ce warunki geologiczno–in¿ynierskie,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
81MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,93ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 30KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 32KDD i 33KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1200 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 25 m,
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— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu,
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 30KDD, 32KDD i
33KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w przypadku usytuowania budynku na terenie o
spadku powy¿ej 12%, przed wykonaniem projektu budowlanego, nale¿y przeprowadziæ badania
okreœlaj¹ce warunki geologiczno–in¿ynierskie,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie
widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
82U – US£UGI. powierzchnia: 0,35ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 30KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
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3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 30KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— przed wykonaniem projektu budowlanego, nale¿y przeprowadziæ badania okreœlaj¹ce warunki
geologiczno–in¿ynierskie,
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 30%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
83ZP – ZIELEÑ URZ¥DZONA. powierzchnia: 0,30ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 95% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 30KDD i 32KDD.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ leœn¹ – dopuszcza niezbêdne ciêcia sanitarne i pielêgnacyjne,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
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5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
84W – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
URZ¥DZENIA WODOCI¥GOWE. powierzchnia: 0,08ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
ustala siê,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi wewnêtrznej
31KDW.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
85MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,23ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 30KDD,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹ 31KDW,
— 12,0 m od granicy lasu (teren 83ZL),
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— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 30KDD i 31KDW.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
86MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,25ha
Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego na terenie budynku wielorodzinnego.
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ
– jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 6,0 m,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 30KDD
— 12,0 m od granicy lasu po³o¿onego poza granicami opracowania,
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— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% ka¿dej wydzielonych dzia³ek; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w
regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy od poziomu
terenu – w rejonie g³ównego wejœcia do budynku
– do kalenicy:
— w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego
wsi – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
— w strefie ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m,
— dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy o wysokoœci 3 kondygnacji,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 900 m2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 25,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01 KDL i 30KDD,.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w przypadku usytuowania budynku na terenie o
spadku powy¿ej 12%, przed wykonaniem projektu budowlanego, nale¿y przeprowadziæ badania
okreœlaj¹ce warunki geologiczno–in¿ynierskie,
— wschodnia i pó³nocna czêœæ terenu po³o¿ona jest
w strefie ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3b,
— zachodnia i po³udniowa czêœæ terenu po³o¿ona
jest w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— pó³nocna czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
ochrony od cmentarza; w obrêbie strefy zakazuje
siê sytuowania nowej zabudowy mieszkalnej oraz
zak³adów produkuj¹cych b¹dŸ przechowuj¹cych
¿ywnoœæ.
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
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— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
87MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,25ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ
– jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 7,0 m,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— teren po³o¿ony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
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88MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,20ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym; dopuszcza siê scalenie dzia³ek,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie historycznego uk³adu
ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6
pkt.3a,
— koncepcje projektów architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— na terenie znajduje siê obiekt o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla którego obowi¹zuj¹ zasady:
— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem
zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynku wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê
uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania
budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub
mienia ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
— pó³nocna i centralna czêœæ terenu po³o¿ona jest
w strefie ochrony od cmentarza; w obrêbie strefy
zakazuje siê sytuowania nowej zabudowy mieszkalnej.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
89MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,92ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹ 01KDZ,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy od poziomu
terenu w rejonie g³ównego wejœcia do budynku –
do kalenicy:
— w strefie historycznego uk³adu ruralistycznego
wsi – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m,
— w strefie ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 900 m2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 22,0m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 25KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— pó³nocna czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
ochrony ekspozycji uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3b.
— po³udniowa czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
historycznego uk³adu ruralistycznego wsi – obowi¹zuj¹ zasady jak § 6 pkt.3a – koncepcje projektów
architektonicznych i pozwolenia na rozbiórkê
obiektów budowlanych wymagaj¹ opinii w³aœciwego konserwatora zabytków,
— na terenie znajduje siê zespó³ historycznej zabudowy – do zachowania, adaptacji i rewaloryzacji –
wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wymagaj¹
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uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem zabytków,
— na terenie znajduje siê obiekt o wartoœciach historycznych (jak na rysunku planu), dla którego obowi¹zuj¹ zasady:
— wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym konserwatorem
zabytków,
— dopuszcza siê rozbiórkê budynku wy³¹cznie na
podstawie opinii, sporz¹dzonej przez osobê
uprawnion¹, stwierdzaj¹cej z³y stan zachowania
budynku, stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia lub
mienia ludzkiego; przed rozbiórk¹ nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê architektoniczn¹ obiektu.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie
widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
90MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,09ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 24KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym; dopuszcza siê scalenia dzia³ek,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 24KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
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— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
91MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,75ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 24KDD i 26KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 24KDD i 26KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
92ZP – ZIELEÑ URZ¥DZONA. powierzchnia: 0,88ha
Dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwego obiektu us³ugowego, obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹
techniczn¹ terenu oraz obiekty ma³ej architektury.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 5% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 80% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej
ni¿ 4,0 m,
— geometria dachu – dachy strome o k¹cie nachylenia po³aci dachowej 22 O – 45O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 27KDD,
— dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych zwi¹zanych z obs³ug¹ obiektu us³ugowego.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony od
cmentarza; w obrêbie strefy zakazuje siê sytuowania zak³adów produkuj¹cych b¹dŸ przechowuj¹cych ¿ywnoœæ,
— dzia³alnoœæ obiektu us³ugowego nie mo¿e stanowiæ uci¹¿liwoœci dla otoczenia.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
93MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,05ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim,
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— mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej nie wiêkszej ni¿ 50m 2.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 50% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 27KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony od cmentarza; w obrêbie strefy zakazuje siê sytuowania nowej zabudowy mieszkalnej oraz zak³adów
produkuj¹cych b¹dŸ przechowuj¹cych ¿ywnoœæ.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
94KS – TEREN OBS£UGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ. powierzchnia: 0,30ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê.
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 10% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 27KDD.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
95ZC – TEREN CMENTARZA. powierzchnia: 1,95ha
Dopuszcza siê zabudowê zwi¹zan¹ z obs³ug¹ cmentarza.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
ustala siê.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ i 27KDD.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— ustala siê zachowanie istniej¹cego zadrzewienia
z dopuszczeniem niezbêdnych ciêæ sanitarnych i
pielêgnacyjnych oraz niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
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6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— ustala siê strefê ochrony od cmentarza o szerokoœci 50 m od granicy dzia³ki cmentarza; w obrêbie strefy zakazuje siê sytuowania zabudowy
mieszkalnej oraz zak³adów produkuj¹cych b¹dŸ
przechowuj¹cych ¿ywnoœæ.
96ZP – ZIELEÑ URZ¥DZONA. powierzchnia: 0,99ha
Dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwego obiektu us³ugowego, obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹
techniczn¹ terenu oraz obiekty ma³ej architektury.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 5% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 80% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej
ni¿ 4,0 m,
— geometria dachu – dachy strome o k¹cie nachylenia po³aci dachowej 22 O – 45O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 27KDD i 28KDD,
— dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych zwi¹zanych z obs³ug¹ obiektu us³ugowego.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony od cmentarza; w obrêbie strefy zakazuje siê sytuowania zak³adów produkuj¹cych b¹dŸ przechowuj¹cych
¿ywnoœæ.
— dzia³alnoœæ obiektu us³ugowego nie mo¿e stanowiæ uci¹¿liwoœci dla otoczenia.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
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97MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,87ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 26KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 26KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— ze wzglêdu na potencjalne uci¹¿liwoœci wynikaj¹ce z s¹siedztwa terenu wydobycia kruszywa naturalnego ze z³o¿a „Linia” zastosowane rozwi¹zania
projektowo–budowlane powinny zapewniaæ warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
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98MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,42ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 26KDD i 24KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – jak w
stanie istniej¹cym,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
jak w stanie istniej¹cym,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 26KDD i 24KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
99MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,50ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
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— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 24KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— dopuszcza siê scalenia dzia³ek i ponowny podzia³,
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 900 m2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 23,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – jak w stanie
istniej¹cym.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL i 24KDD
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
— czêœæ terenu po³o¿ona jest w granicach z³o¿a „Linia” rozpoznanego w kategorii C1,
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie
widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
100ZP – ZIELEÑ URZ¥DZONA. powierzchnia: 0,09ha
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ techniczn¹ terenu oraz obiekty ma³ej architektury.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 90% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b,
— czêœæ terenu po³o¿ona jest w granicach z³o¿a „Linia” rozpoznanego w kategorii C1.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
101MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 1,53ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 28KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— przed parcelacj¹ terenu nale¿y wykonaæ koncepcjê podzia³u terenu na dzia³ki,
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1100 m 2,

Poz. 184

— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 23,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê,
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL i 28KDD,
— dopuszcza siê wydzielenie w granicach terenu
drogi wewnêtrznej o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych nie mniejszej ni¿ 8,0 m.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— ze wzglêdu na potencjalne uci¹¿liwoœci wynikaj¹ce z s¹siedztwa terenu wydobycia kruszywa naturalnego ze z³o¿a „Linia” zastosowane rozwi¹zania
projektowo–budowlane powinny zapewniaæ warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
— zachodnia czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
ochrony od cmentarza; w obrêbie strefy zakazuje
siê sytuowania zabudowy mieszkalnej oraz zak³adów produkuj¹cych b¹dŸ przechowuj¹cych ¿ywnoœæ.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
102U – US£UGI. powierzchnia: 0,30ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 01KDZ,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 50% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 13,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
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— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1200 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 35 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ i 28KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— ze wzglêdu na potencjalne uci¹¿liwoœci wynikaj¹ce z s¹siedztwa terenu wydobycia kruszywa naturalnego ze z³o¿a „Linia” zastosowane rozwi¹zania
projektowo–budowlane powinny zapewniaæ warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
— zachodnia czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie
ochrony od cmentarza; w obrêbie strefy zakazuje
siê sytuowania zabudowy mieszkalnej oraz zak³adów produkuj¹cych b¹dŸ przechowuj¹cych ¿ywnoœæ.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
103U – US£UGI. powierzchnia: 0,27ha
Dopuszcza siê mieszkania zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej dzia³ce.
.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ,
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 29KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 50% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 30% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 13,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— dopuszcza siê scalenia dzia³ek i ponowny podzia³,
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 35 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ i 28KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— potencjalna uci¹¿liwoœæ powinna zawieraæ siê w
granicach terenu,
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— ze wzglêdu na potencjalne uci¹¿liwoœci wynikaj¹ce
z s¹siedztwa terenu wydobycia kruszywa naturalnego ze z³o¿a „Linia” zastosowane rozwi¹zania projektowo–budowlane musz¹ zapewniaæ warunki
akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 30%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie
widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
104MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,73ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
05KDL,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 28KDD i 29KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% terenu; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
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— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— przed parcelacj¹ terenu nale¿y wykonaæ koncepcjê podzia³u terenu na dzia³ki,
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 23 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê,
— podzia³ terenu nale¿y uzgodniæ z gestorem sieci
elektroenergetycznych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 05KDL, 29KDD i
28KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— realizacja docelowego przeznaczenia terenu – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jest mo¿liwa wy³¹cznie po zakoñczeniu u¿ytkowania
tymczasowej drogi obs³uguj¹cej teren ¿wirowiska
oraz rewaloryzacji terenu.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— dopuszcza siê tymczasowe wykorzystanie terenu
dla obs³ugi terenu ¿wirowiska – lokalizacja tymczasowej drogi jak na rysunku planu. Mo¿liwoœæ
tymczasowego urz¹dzenia i u¿ytkowania terenu
wygasa wraz z utrat¹ wa¿noœci koncesji na wydobywanie sposobem odkrywkowym kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego z czêœci z³o¿a
„Linia”.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 20%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie
widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
105MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 0,93ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹
01KDZ i lokaln¹ 05KDL
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— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ 29KDD,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 40% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w
przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni
uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10,0 m od poziomu terenu
– w rejonie g³ównego wejœcia do budynku – do kalenicy,
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50O lub pó³p³askie na œciance kolankowej
o nachyleniu 22–30O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie mniej ni¿ 30,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 01KDZ, 05KDL i
29KDD.
— nale¿y zapewniæ miejsca postojowe w granicach
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
— ze wzglêdu na potencjalne uci¹¿liwoœci wynikaj¹ce z s¹siedztwa terenu wydobycia kruszywa naturalnego ze z³o¿a „Linia” zastosowane rozwi¹zania
projektowo–budowlane musz¹ zapewniaæ warunki akustyczne zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— dla terenu, którego wartoœæ nieruchomoœci wzroœnie w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
stawkê w wysokoœci 20%,
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
106K – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
PRZEPOMPOWNIA
ŒCIEKÓW.
powierzchnia:
0,0062ha
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
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— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
ustala siê,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 01KDZ.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
107KE – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– PRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓW i TRAFOSTACJA. powierzchnia: 0,0082ha
Dopuszcza siê lokalizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie ustala siê,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
ustala siê,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala
siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi dojazdowej 05KDL
i 13KDD.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
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6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— sytuowanie ogrodzeñ winno zapewniaæ zachowanie widocznoœci i warunków bezpieczeñstwa ruchu.
108ZP – ZIELEÑ URZ¥DZONA. powierzchnia: 0,41ha
Dopuszcza siê lokalizacjê nieuci¹¿liwego obiektu us³ugowego, obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹
techniczn¹ terenu oraz obiekty ma³ej architektury.
1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala siê,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 5% terenu,
— procent powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniej ni¿ 80% terenu; dobór zieleni uwzglêdniaj¹cy rodzime gatunki wystêpuj¹ce naturalnie w regionie.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej
ni¿ 4,0 m,
— geometria dachu – dachy strome o k¹cie nachylenia po³aci dachowej 22 O – 45O.
2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek:
nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic nowo projektowanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala
siê.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— obs³uga komunikacyjna z drogi 15KDD, 11KDX i
12KDX,
— dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych zwi¹zanych z obs³ug¹ obiektu us³ugowego.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady jak
§ 6 pkt.3b.
5. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
6. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
7. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
01KDZ – DROGA ZBIORCZA.
Droga powiatowa klasy Z (zbiorcza); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu; nie mniej ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 3,0 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
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3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki, przy przebudowie ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo ruchu oraz w celu niezbêdnych ciêæ sanitarnych.
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— po trasie drogi (od skrzy¿owania z drog¹ 02KDL w
kierunku Wejherowa) przebiega szlak rowerowy,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
02KDL – DROGA LOKALNA.
Droga powiatowa klasy L (lokalna); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu; nie mniej ni¿ 12,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 3,0 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki, przy przebudowie ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo ruchu oraz w celu niezbêdnych ciêæ sanitarnych.
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— po trasie drogi przebiega szlak rowerowy,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
03KDL – DROGA LOKALNA.
Droga powiatowa klasy L (lokalna); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu; nie mniej ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 3,0 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— po trasie drogi przebiega szlak rowerowy,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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04KDL – DROGA LOKALNA.
Droga powiatowa klasy L (lokalna); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 15,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 3,0 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki, przy przebudowie ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo ruchu oraz w celu niezbêdnych ciêæ sanitarnych.
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
05KDL – DROGA LOKALNA.
Droga gminna klasy L (lokalna); jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 15,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 3,0 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— nie dopuszcza siê transportu kruszywa naturalnego ze z³o¿a „Linia”,
— w miejscu tymczasowej drogi dopuszcza siê przejazd transportu kruszywa naturalnego ze z³o¿a „Linia” przez teren drogi 05KDL, bez mo¿liwoœci
zjazdu na drogê 05KDL – obowi¹zuje do czasu
wygaœniêcia wa¿noœci koncesji na wydobywanie
sposobem odkrywkowym kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego z czêœci z³o¿a „Linia”
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
06KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 15,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – 2,5 m,
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2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
07KDW – DROGA WEWNÊTRZNA.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 6,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 05KDL.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
08KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
09KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
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4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
10KDW – DROGA WEWNÊTRZNA.
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem manewrowym.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 05KDL.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
11KDX – CI¥G PIESZO–JEZDNY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 8,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 05KDL i dojazdow¹
15KDD,
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych,
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
12KDX – CI¥G PIESZO–JEZDNY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 8,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 05KDL i dojazdow¹
15KDD,
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych,
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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13KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.

16KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.

14KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu, plac manewrowy.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.

17KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa) zakoñczona placem manewrowym; jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.

15KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.

18KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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19KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 12,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
20KDW – DROGA WEWNÊTRZNA.
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem manewrowym.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 19KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
21KDW – DROGA WEWNÊTRZNA.
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem manewrowym.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 5,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 19KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
22KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa) zakoñczona placem manewrowym; jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
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3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
23KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
24KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 15,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – 3,0 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
25KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
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3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zachowanie istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki, przy przebudowie ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo ruchu oraz w celu niezbêdnych ciêæ sanitarnych,
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
26KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 12,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – 3,0 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— dopuszcza siê miejsca postojowe w granicach terenu,
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
27KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa) jednokierunkowa;
jeden pas ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 5,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 3,5 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych,
— dopuszcza siê zmianê organizacji ruchu (na ulicê
dwukierunkow¹) w zwi¹zku z obchodami Œwiêta
Zmar³ych,
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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28KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu, plac manewrowy.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
29KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
30KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— dopuszcza siê miejsca postojowe w granicach terenu,
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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31KDW – DROGA WEWNÊTRZNA.
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem manewrowym.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdowa 30KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— przed wykonaniem projektu, nale¿y przeprowadziæ badania okreœlaj¹ce warunki geologiczno–in¿ynierskie,
— zakaz umieszczania noœników reklamowych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
32KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— przed wykonaniem projektu, nale¿y przeprowadziæ badania okreœlaj¹ce warunki geologiczno–in¿ynierskie,
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
33KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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34KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
35KDW – DROGA WEWNÊTRZNA.
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem manewrowym.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 02KDL.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— przed wykonaniem projektu, nale¿y przeprowadziæ badania okreœlaj¹ce warunki geologiczno–in¿ynierskie,
— zakaz umieszczania noœników reklamowych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
36KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 11,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – 3,0 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— dopuszcza siê miejsca postojowe w granicach terenu,
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 9

— 365 —

37KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa) zakoñczona placem manewrowym; jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
38KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa) zakoñczona placem manewrowym; jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 12,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
41KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 12,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.

39KDW – DROGA WEWNÊTRZNA.
Droga wewnêtrzna zakoñczona placem manewrowym.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 36KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.

42KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 10,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.

40KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry

43KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa) zakoñczona placem manewrowym; jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
1. Parametry
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— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 9,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
44KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa) zakoñczona placem manewrowym; jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,25 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
45KDD – DROGA DOJAZDOWA.
Droga gminna klasy D (dojazdowa); jedna jezdnia dwa
pasy ruchu.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 12,0 m.
— szerokoœæ pasa ruchu – nie mniej ni¿ 2,5 m,
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— nie ustala siê.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zagospodarowanie pasa drogowego powinno
uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
46KDW – DROGA WEWNÊTRZNA.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 8,0 m.

Poz. 184

2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 04KDL przez teren
drogi dojazdowej po³o¿onej poza granicami opracowania planu w kierunku pó³nocnym od drogi
46KDW.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— zakaz umieszczania noœników reklamowych.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
47KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 4,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 24KDD, 26KDD z
terenem zieleni urz¹dzonej (oznaczony symbolem 100ZP).
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
48KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 6,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 05KDL i dojazdow¹
24KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
49KDX – CI¥G PIESZO–JEZDNY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 6,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 24KDD i 23KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
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4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
50KDX – CI¥G PIESZO–JEZDNY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 5,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 19KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
51KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 4,5 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 01KDZ i dojazdow¹
22KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
52KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 4,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 03KDL i terenem lasu (oznaczony symbolem 77ZL).
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
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53KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 4,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 03KDL i dojazdow¹
32KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
54KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 3,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 41KDD, ci¹giem
pieszo–jezdnym 55KDX i terenem zieleni urzadzonej (oznaczonej symbolem 56ZP).
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
55KDX – CI¥G PIESZO–JEZDNY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 40KDD i ci¹giem
pieszym 54KX.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
56KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 5,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 40KDD i 42 KDD.
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3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
57KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 7,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 04KDL i dojazdow¹
44 KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
58KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 3,5 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ lokaln¹ 01KDZ i dojazdow¹
17 KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
59KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 3,5 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ dojazdow¹ 17 KDD i 15KDD.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— w liniach rozgraniczaj¹cych terenu dopuszcza lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
60KX – CI¥G PIESZY.
1. Parametry
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie mniej
ni¿ 4,0 m.
2. Warunki powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
— powi¹zanie z drog¹ wewnêtrzn¹ 31KDW.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
— nie ustala siê.
4. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie ustala siê.
5. Stawki procentowe
— ustala siê 0%.
§8
Trac¹ moc Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzone uchwa³ami:
1) Uchwa³a Rady Gminy Linia Nr 108/XXV/II/97 z dnia
05.06.1997 r. (Dz.Urz. Nr 41, poz. 135), we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu,
2) Uchwa³a Rady Gminy Linia Nr 306/XXXI/III/02 z dnia
12.09.2002 r. (Dz.Urz. Nr 27, poz. 269),
3) Uchwa³a Rady Gminy Linia Nr 133/XV/III/2000 z dnia
05.07.2000 r. (Dz.Urz. Nr 9, poz. 66),
4) Uchwa³a Rady Gminy Linia Nr 134/XV/III/2000 z dnia
05.07.2000 r. (Dz.Urz. Nr 9, poz. 66)
§9
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Linia do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
jej oceny zgodnoœci z prawem,
2) publikacji uchwa³y na stronie internetowej gminy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okreœlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej na wstêpie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z wyj¹tkiem § 9, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda
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Za³¹cznik
do uchwa³y nr 164/XIX/IV/2004
Rady Gminy Linia
z dnia 27 paŸdziernika 2004 r.

które daj¹ gwarancje mo¿liwie szybkiej realizacji ca³ego zamierzenia i stworzenie korzystnej sytuacji lokalizacyjnej.
Wa¿ne jest przy tym, by tworzony potencja³ infrastruktury by³ równie¿ mo¿liwie szybko wykorzystany i przyczyni³ siê wydatnie do dyskontowania innych
obszarów.
Najtrudniejszym i najkosztowniejszym elementem
uzbrojenia bêdzie kanalizacja sanitarna.
Jest to jedna z dro¿szych sieci, jak równie¿ jej wykonanie warunkuje ostateczne wyposa¿enie dróg w nawierzchniê utwardzon¹.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI,
ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ORAZ ZASAD
ICH FINANSOWANIA.
SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA TERENU OBJÊTEGO PLANEM
1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania
powinny byæ dopuszczane do zainwestowania sukcesywnie, umo¿liwiaj¹c spójne przygotowanie poszczególnych terenów w zakresie obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Oznacza to:
1.1 dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty
pozwalaj¹ce na skoordynowany rozwój zabudowy i wykonanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
1.2 wyznaczanie terenów do zainwestowania winno byæ oparte o ocenê dostêpnoœci do infrastruktury i obs³ugi komunikacyjnej, zaczynaj¹c od
terenów ju¿ uzbrojonych, nastêpnie przeznaczaj¹c do zainwestowania tereny w bezpoœrednim
s¹siedztwie uzbrojonych obszarów istniej¹cej
zabudowy, w dalszej kolejnoœci tereny w s¹siedztwie dróg i terenów ju¿ zabudowanych, do których doprowadzenie infrastruktury jest mo¿liwe
w przewidywanej perspektywie zagospodarowania przedmiotowego terenu,
1.3 ka¿dorazowo wielkoœæ etapu, czyli okreœlenie
zakresu sporz¹dzanego planu, uzale¿niona bêdzie od popytu inwestycyjnego oraz mo¿liwoœci
rozwoju infrastruktury technicznej przez gminê
lub innych gestorów mediów,
1.4 terminy dopuszczania terenów do zainwestowania powinny byæ zgodne z etapowaniem rozwoju infrastruktury technicznej i mo¿liwoœciami
bud¿etowymi w³aœciwych organów administracji publicznej, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
2. Zaleca siê bie¿¹ce koordynowanie realizacji programów modernizacji i rozbudowy sieci drogowej.
3. Zaleca siê bie¿¹ce koordynowanie realizacji programów modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej.
4. Zaleca siê stosowanie zasady realizacji przedsiêwziêæ kompleksowych, ³¹cz¹cych wykonawstwo robót drogowych oraz urz¹dzeñ technicznych
zwi¹zanych z drog¹ z innymi bran¿ami infrastruktury technicznej, co pozwala uzyskaæ oszczêdnoœci na
czêœci wspólnej robót oraz rozwi¹zaæ problem kolizji technicznych.
Podejmuj¹c decyzje o budowie infrastruktury, trzeba siê jednak kierowaæ rachunkiem ekonomicznym i
uruchamiaæ takie programy, które zapewniaj¹ uzyskiwanie okreœlonego potencja³u infrastruktury przy
mo¿liwie najni¿szych nak³adach jednostkowych.
Chodzi o wybór takich rozwi¹zañ i programów budowy, udoskonaleñ, lub rozbudowy infrastruktury,

Poz. 184

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ÿród³a finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury mog¹ stanowiæ: œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Gminy
(œrodki w³asne), œrodki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Bêdzie to realizowane za
pomoc¹ monta¿y finansowych, ogólnie przyjêtej metody
konstruowania bud¿etu projektów.
Programy realizuj¹ce poszczególne cele powinny zostaæ podzielone na projekty realizuj¹ce zamkniête zadania, w ramach których jednoznacznie mo¿na
skalkulowaæ koszty oraz œciœle zdefiniowaæ efekty na
poszczególnych etapach realizacji. Dla tak skonstruowanych projektów mo¿na ubiegaæ siê dofinansowanie ze
œrodków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska, Ekofunduszu).
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (w tym dla terenu objêtego planem miejscowym):
I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego zapewniaj¹cego realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi¹cego podstawê
konstruowania bud¿etów rocznych.
II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na wspó³finansowanie zapisanych w wieloletnim planie finansowym przedsiêwziêæ bêd¹cych podstaw¹ budowy monta¿y finansowych niezbêdnych do realizacji inwestycji.
III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w
takim stopniu, aby gmina posiada³a udzia³ w³asny
niezbêdny do ubiegania siê oœrodki pomocowe.
IV. Wsparcie finansów gminy œrodkami zewnêtrznymi
(kredytami, po¿yczkami, dotacjami, emisj¹ obligacji), w celu zapewnienia œrodków na szczególnie
kosztowne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa.
Zasady prowadzenia polityki finansowej:
Konstruowanie rocznych bud¿etów powinno odbywaæ siê w kontekœcie wieloletniej polityki finansowej
gminy, nastawionej na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
II. Ÿ ród³a finansowe zwi¹zane z korzyœciami opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne, op³at adiacenckich
itp.) powinny byæ przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny Op³aty z tytu³u renty planistycznej oraz op³aty adiacenckie winny byæ œci¹gane w
ka¿dym przypadku.
I.
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Za³¹cznik
do uchwa³y nr 164/XIX/IV/2004
Rady Gminy Linia
z dnia 27 paŸdziernika 2004 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Do wy³o¿onego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowoœci Linia wp³ynê³a jedna uwaga.
Wnios³a j¹ pani Agnieszka Bem.
Pani Agnieszka Bem nie wyra¿a zgody na lokalizacjê
drogi przewidzianej w projekcie planu.
Rada Gminy rozpatrzy³a wniesiona uwagê negatywnie.

185
UCHWA£A Nr XVII/164/04
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji z
bud¿etu gminy dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych gminy, sposobu jej
rozliczenia i kontroli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym /jednolity tekst w Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 roku z póŸniejszymi zmianami/ oraz art. 118
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (jednolity tekst w Dz.U. z 2003 roku Nr 15
poz. 148 z póŸniejszymi zmianami) Rada Gminy Przodkowo, uchwala, co nastêpuje:
§1
Z bud¿etu gminy na warunkach okreœlonych w niniejszej uchwale, mo¿e byæ dotowana dzia³alnoœæ podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych gminy.
§2
Przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych ubiegaj¹ce siê o udzielenie dotacji z bud¿etu
gminy, nale¿y rozumieæ organizacje spo³eczne, stowarzyszenia i kluby sportowe, fundacje realizuj¹ce zadania
w³asne gminy w zakresie oœwiaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, ochrony przeciwpo¿arowej, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
§3
1. Wielkoœæ planowanych dotacji ustala Rada Gminy w
uchwale bud¿etowej lub uchwale o zmianie bud¿etu.
2. Kwoty dotacji dla poszczególnych organizacji, stowarzyszeñ, fundacji i klubów ujmowane s¹ w uchwale bud¿etowej na dany rok lub w uchwale o zmianie
bud¿etu.
§4
1. Wielkoœæ dotacji dla podmiotów okreœlonych w§ 2
ustalana jest w oparciu o z³o¿one przez uprawnio-

nych ich przedstawicieli projekty przedsiêwziêæ okreœlaj¹cych:
a) cel,
b) szczegó³owy opis przedsiêwziêcia,
c) termin realizacji przedsiêwziêcia,
d) miejsce realizacji przedsiêwziêcia,
e) sposób wykonania przedsiêwziêcia,
f) liczbê uczestników przedsiêwziêcia,
g) wartoœæ przedsiêwziêcia ogó³em,
h) kalkulacjê dochodów przedsiêwziêcia z podzia³em na ich Ÿród³a,
i) kalkulacjê kosztów przedsiêwziêcia w tym:
— kalkulacje i formê zatrudnienia
— kalkulacje funduszu p³ac i pochodnych
— kalkulacjê pozosta³ych kosztów istotnych do
osi¹gniêcia celu,
j) wielkoœæ dotacji z bud¿etu gminy.
2. Projekty przedsiêwziêæ w szczególnoœci okreœlonej
w § 4 ust. 1 wraz z materia³ami kalkulacyjnymi i uzasadnieniem upowa¿nieni przedstawiciele podmiotów okreœlonych w § 2 przedk³adaj¹ Wójtowi w roku
poprzedzaj¹cym rok bud¿etowy w terminie do dnia
15 paŸdziernika.
3. Do projektów przedsiêwziêæ nale¿y do³¹czyæ kopie
statutu i kopiê zaœwiadczenia o rejestracji.
4. Wójt po dokonaniu weryfikacji i oceny przed³o¿onych
projektów przedsiêwziêæ opracowuje projekt uchwa³y bud¿etowej lub uchwa³y o zmianie bud¿etu obejmuj¹cej kwoty dotacji dla poszczególnych podmiotów i
przedk³ada Radzie Gminy, kieruj¹c siê zasad¹ celowoœci, gospodarnoœci, uzyskaniem najlepszych efektów i korzyœci dla mieszkañców gminy.
§5
1. Po podjêciu uchwa³y przez Radê Gminy, Wójt zawiadamia podmioty ubiegaj¹ce siê o udzielenie dotacji
o kwotach planowanych dotacji.
2. Lista przyznanych dotacji z informacj¹ o kwotach i
zadaniach na jakie zosta³y przyznane podana zostanie do publicznej wiadomoœci.
§6
1. Podmioty, które uzyska³y dotacjê na realizacjê przedsiêwziêcia obowi¹zkowo zaprowadz¹ ewidencjê udokumentowanych dochodów i kosztów, w sposób
umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê poszczególnych wp³at i
wyp³at.
2. Podmiot udostêpni do wgl¹du dowody Ÿród³owe dochodów i kosztów wyznaczonemu przedstawicielowi
Wójta.
3. Podmiot dokona rozliczenia dotacji w terminie 30 dni
od dnia zakoñczenia realizacji przedsiêwziêcia z
uwzglêdnieniem elementów okreœlonych w § 4 ust. 1.
4. Podmiot z³o¿y merytoryczne sprawozdanie w terminie 30 dni od dnia zakoñczenia realizacji przedsiêwziêcia.
§7
1. Podmioty, które uzyska³y dotacjê podpisz¹ umowê
z Wójtem Gminy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
2. W przypadku nie podpisania umowy w terminie, o
którym mowa powy¿ej, dotacja nie przys³uguje.
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3. Niewykorzystana kwota dotacji powiêksza œrodki do
dyspozycji Wójta Gminy na cel okreœlony w § 2.
4. Zmiana umowy mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w przypadku istotnej przyczyny, któr¹ przy zachowaniu nale¿ytej udokumentowanej starannoœci podmiotu nie
przewidziano przy podpisaniu umowy.
5. Nie przyst¹pienie do realizacji przedsiêwziêcia powoduje zwrot w ca³oœci dotacji w terminie 14 dni od dnia
up³ywu terminu realizacji przedsiêwziêcia.
6. Czêœciowe wykonanie przedsiêwziêcia powoduje
zwrot dotacji w proporcjonalnej czêœci do zrealizowanego zadania w terminie 14 dni od dnia zakoñczenia przedsiêwziêcia w wysokoœci ustalonej przez
Wójta Gminy.
§8
Dotacje z bud¿etu s¹ realizowane w formie przelewu
œrodków z rachunku bie¿¹cego bud¿etu gminy na rachunek bankowy podmiotu okreœlonego w umowie.
§9
Rada Gminy upowa¿nia Wójta Gminy do przeprowadzenia kontroli udzielonych dotacji.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr XVII/170/2004
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo,
dzia³ka nr 124/11, gmina Przodkowo.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717),
Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, dzia³ka
nr 124/11, gmina Przodkowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 124/11 w Przodkowie,
o powierzchni ok. 0,900ha – w granicach okreœlonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
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§2

Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych terenów o
ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania; zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego; zasad ochrony œrodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego; zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej;
wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych; parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy; szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
w tym zakaz zabudowy; zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych;
szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem miejscowym; sposób i
termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i
u¿ytkowania terenów; stawki procentowe, na podstawie
których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4.
§3
Przeznaczenie terenów
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonych:
— numerami dwucyfrowymi od 1 do 2,
— oraz symbolami literowymi lub literowo–cyfrowymi
oznaczaj¹cymi ich przeznaczenie zgodnie z poni¿sz¹ klasyfikacj¹:
P, U – teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów, zabudowy us³ugowej;
K – teren dróg publicznych.
2. Zakres funkcji dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi oraz zasad zagospodarowania i ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy podano w karcie danego terenu w § 14 ust. 2
§4
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego dla obszaru opracowania
planu:
1) kszta³towanie struktury przestrzennej z uwzglêdnieniem istniej¹cego zagospodarowania;
2) ograniczenie intensywnoœci i gabarytów zabudowy w celu ochrony walorów krajobrazowych obszaru;
3) wymóg lokalizacji zabudowy od strony frontowej
(od strony przyleg³ej do wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii
zabudowy, równoleg³ej do drogi powiatowej
nr 10210), jako nawi¹zanie uk³adu linii zabudowy
na dzia³kach s¹siednich;
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4) zachowanie rezerw dla rozbudowy drogi publicznej (drogi powiatowej nr 10210) przyleg³ej do terenu od strony wschodniej.
2. Szczegó³owe warunki ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, odnosz¹ce siê do poszczególnych
terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 14 ust 2.
§5
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ obiekty œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
chronione na podstawie odrêbnych przepisów.
2. Obszar planu znajduje siê w zlewni rzeki Raduni,
przewidzianej do realizacji zadañ ochrony ze wzglêdu na zasilanie ujêcia wody powierzchniowej „Straszyn” z rzeki Raduni.
3. Obszar planu znajduje siê w obszarze G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 111 Subniecka Gdañska, przewidzianego do realizacji zadañ
ochrony ze wzglêdu na po³o¿enie na zbiornikach wód
podziemnych.
4. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony œrodowiska
w zakresie ochrony walorów krajobrazowych i warunków klimatycznych:
a) ustala siê wymóg wprowadzenia wzd³u¿ granic terenu 1 P,U zieleni izolacyjno – krajobrazowej i krajobrazowej;
b) ustala siê minimalny procent powierzchni terenów
biologicznie czynnych w obrêbie terenu 1 P,U na
20%.
5. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony œrodowiska
– w zakresie ochrony przed ha³asem, wibracjami i
polami elektromagnetycznymi:
a) prowadzona dzia³alnoœæ us³ugowa i produkcyjna
musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów
szczególnych ochrony œrodowiska; zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci
us³ugowej i produkcyjnej musi byæ ograniczony do
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu³
prawny;
b) wzd³u¿ istniej¹cej napowietrznej linii energetycznej ustala siê strefê ochronn¹ linii energetycznej,
w obrêbie której ustala siê zakaz lokalizacji budynków i nasadzeñ drzew wysokich (o wysokoœci
wzrostu powy¿ej 2,00 m).
§6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ obiekty dziedzictwa lub dóbr kultury podlegaj¹ce ochronie prawnej na podstawie przepisów odrêbnych.
2. Obszar opracowania nie jest po³o¿ony na obszarze
zabytkowym.
3. Z uwagi na po³o¿enie terenu w obszarze kulturowym
Kaszub Œrodkowych, ustala:
a) stosowanie dla budynków dachów dwuspadowych;
kalenica usytuowana symetrycznie,
b) stosowanie oraz stonowanej, kolorystyki.

§7
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1. Na terenie objêtym planem terenem publicznym jest
teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 2K.
2. Okreœlenie zakazów i nakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów: w obrêbie terenu 2 K – podano w § 3 pkt.2.
§8
Ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – w
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy podano w kartach terenów w § 14
ust. 2.
§9
Ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych
1. Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie, ustalone na
podstawie odrêbnych przepisów.
2. Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ tereny górnicze.
3. Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ tereny nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi.
4. Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych
§ 10
Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci.
1. Na terenie objêtym planem nie ustala siê terenów
wymagaj¹cych scalenia i podzia³u nieruchomoœci.
2. Szczegó³owe zasady podzia³u terenu oznaczonego
na rysunku planu symbolem 1P,U podano w karcie terenu w § 14 ust. 2.
§ 11
Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) Na terenie objêtym planem wyznacza siê teren
oznaczony na rysunku planu symbolem 2 K, przeznaczony do modernizacji istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego – poszerzenia drogi powiatowej
nr 10210; ustalenia szczegó³owe dla tego terenu
podano w § 3 ust. 2.
2) Na terenie objêtym planem nie wydziela siê terenów ulic publicznych, wewnêtrznych ani innych
szlaków komunikacyjnych.
3) Dojazd do terenu objêtego planem – od drogi publicznej nr 10210 oraz od drogi przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej w obrêbie dzia³ki nr 124/3
(przez teren zieleni izolacyjno – krajobrazowej).
4) WskaŸniki w zakresie komunikacji: w obrêbie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1
P,U nale¿y wyznaczyæ miejsca postojowe wed³ug
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wskaŸnika: minimum 10 mp/1000 m2 pow. u¿ytkowej obiektów us³ugowych i produkcyjnych, minimum 1 mp/mieszkanie.
2. Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê: budowa i modernizacja stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z
rozbudowy lub budowy nowych obiektów.
2) W zakresie odprowadzenia œcieków sanitarnych:
ustala siê budowê systemu kanalizacji sanitarnej
ze wsi Czeczewo do wsi Przodkowo i do oczyszczalni œcieków w Przodkowie.
3) W zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala siê budowê systemu zaopatrzenia w gaz (gazoci¹gu œredniego ciœnienia pomiêdzy wsi¹ Kawle i wsi¹
Przodkowo.
4) W zakresie elektroenergetyki: nie ustala siê wymogu modernizacji ani rozbudowy sieci kablowych
i linii elektroenergetycznych; budowa i modernizacja stosownie do potrzeb.
5) WskaŸniki w zakresie sieci infrastruktury technicznej: nie ustala siê.
3. Zasady obs³ugi z zakresie infrastruktury technicznej.
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w drodze przyleg³ej do terenu od strony pó³nocnej;
2) Odprowadzenia œcieków sanitarnych:
a) do kanalizacji sanitarnej, planowanej do realizacji ze wsi Czeczewo do wsi Przodkowo a nastêpnie do oczyszczalni œcieków w Przodkowie;
b) etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzenie œcieków
do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych,
usytuowanych w obrêbie terenu 1 P,U;
c) œcieki technologiczne przed wprowadzeniem
do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodp³ywowego, oczyœciæ z zanieczyszczeñ technologicznych.
3) Odprowadzenia wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków: do studni ch³onnych w obrêbie terenu
1 P,U lub do odbiornika poza terenem objêtym
planem;
b) odprowadzenie wód opadowych z placów i parkingów: do studni ch³onnych w obrêbie terenu
1 P,U lub do odbiornika poza terenem objêtym
planem – wody opadowe przed wprowadzeniem
do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika musz¹ byæ podczyszczone z zanieczyszczeñ ropopochodnych i osadów w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
c) na odprowadzenie wód do cieków i zbiorników
wodnych nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno –
prawne.
4) Zaopatrzenie w ciep³o – z indywidualnych Ÿróde³ ciep³a, na paliwa niskoemisyjne lub nieemisyjne.
5) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
energetycznej, za poœrednictwem linii kablowych.
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6) Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów:
a) usuwanie odpadów komunalnych: gromadzenie i wywóz na sk³adowisko odpadów wskazane przez Urz¹d Gminy;
b) usuwanie odpadów technologicznych: zgodnie
z Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
§ 12
Ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 P, U – nie ustala siê sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.
2. Do czasu zagospodarowania terenu na funkcje drogi publicznej, ustala siê wykorzystanie terenu na
funkcje zieleni i wjazdu na teren 2 P,U.
§ 13
Ustalenia dotycz¹ce stawek procentowych stanowi¹cych podstawê do okreœlenia op³aty, o której mowa w
art. 36 ust., 4 ustawy:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P,U – ustala siê stawkê procentow¹ w wysokoœci 30%;
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 K – ustala siê stawkê procentow¹ w wysokoœci
0%.
§ 14
1. Wyjaœnienia pojêæ u¿ytych w “kartach terenów”:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, których nie
mo¿e przekroczyæ lico (œciana) budynku. Linie te
nie dotycz¹ schodów, balkonów, wykuszy, które
mog¹ byæ wysuniête poza nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy do 0,50m;
2) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów, na powierzchni terenu, w gara¿ach (wbudowanych lub wolnostoj¹cych) lub wiatach;
3) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: powierzchnia gruntu rodzimego pokrytego roœlinnoœci¹ 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¿ 10m 2 (do powierzchni terenów
biologicznie czynnych zalicza siê “zieleñ izolacyjn¹” oznaczon¹ na rysunku planu;
4) wskaŸnik zabudowy: okreœla maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki;
5) przepisach odrêbnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw;
6) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy: stosunek powierzchni ca³kowitej budynków (do powierzchni
ca³kowitej wlicza siê: powierzchniê kondygnacji
nadziemnych budynków mierzonych po zewnêtrznym obrysie murów, powierzchnie poddasza mierzon¹ po zewnêtrznym obrysie murów obejmuj¹ca
czêœæ pomieszczeñ o wysokoœci ponad 1,90 m w
œwietle), do powierzchni dzia³ki;
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7) wysokoœæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoœæ budynków, liczona od najwy¿szego poziomu terenu przyleg³ego bezpoœrednio do budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu
kubatury – w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych).
2. Szczegó³owy zakres funkcji i zagospodarowania oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU NR 1
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI PRZODKOWO, DZIA£KA NR 124/11, GMINA PRZODKOWO.
1) SYMNBOL TERENU – 1 P,U.
2) POWIERZCHNIA – 0,8913 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
Teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów, zabudowy us³ugowej.
a) w obrêbie terenu dopuszczona jest wszelka dzia³alnoœæ us³ugowa i produkcyjna wraz z niezbêdnymi do ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami technicznymi, miejscami postojowymi, zieleni¹, dojœciami i dojazdami oraz infrastruktur¹ techniczn¹, z wykluczeniem przedsiêwziêæ
zaliczonych do kategorii “inwestycji, dla których
wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko, o którym
mowa w § 1 pkt.1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 24 wrzeœnia 2002 r.
b) w obrêbie terenu dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹; pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed uci¹¿liwoœciami funkcji us³ugowych i produkcyjnych.
c) w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹ danego terenu.
d) w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ reklamowych (poza teren zieleni krajobrazowej i krajobrazowo – izolacyjnej).
e) Ustala siê zakaz zabudowy na terenie po³o¿onych
pomiêdzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczaj¹cymi terenu.
3) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu (jak oznaczono
na rysunku planu), wprowadziæ zieleñ izolacyjno –
krajobrazow¹; przez teren zieleni dopuszcza siê
wjazd na teren 1P,U.
b) wzd³u¿ po³udniowej i zachodniej granicy terenu
wprowadziæ wielowarstwow¹ zieleñ krajobrazow¹
c) minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnych: 20%.
d) prowadzona dzia³alnoœæ us³ugowa i produkcyjna
musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów
szczególnych ochrony œrodowiska; zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci
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us³ugowej i produkcyjnej musi byæ ograniczony do
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu³
prawny.
e) wzd³u¿ istniej¹cej napowietrznej linii energetycznej ustala siê strefê ochronn¹ linii energetycznej,
w obrêbie której ustala siê zakaz lokalizacji budynków i nasadzeñ drzew wysokich (o maksymalnej wysokoœci wzrostu powy¿ej 2,00 m).
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY– wed³ug § 6
5) PARAMETRY I WSKA NIKI URBANISTYCZNE
ORAZ ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) wskaŸnik zabudowy – do 0,60;
b) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – do 1,50;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy –od strony pó³nocnej, zachodniej i po³udniowej jak na rysunku
planu;
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy –od strony wschodniej (równolegle do linii rozgraniczaj¹cej z terenem, 2 K) jak na rysunku planu
e) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy – do 2,5 kondygnacji; maksimum 14m do kalenicy;
f) Inne wymogi dla zabudowy– w pod³u¿nych elewacjach budynków wprowadziæ pionowe podzia³y
wertykalne (zró¿nicowane materia³owo lub architektonicznie), w celu optycznego zmniejszenia kubatur budynków.
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU – nie ustala siê.
7) WARUNKI PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) powierzchnia dzia³ki minimum – 2000 m 2
b) zapewnienie dostêpu do drogi publicznej wed³ug
zasad podanych w pkt.8.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) Drogi:
— dojazd bezpoœrednio od drogi powiatowej nr
10210,
— dojazd od drogi powiatowej nr 10210, przez
dzia³kê nr 123/3 na podstawie zapewnienia s³u¿ebnoœci przejazdu.
b) wymagania parkingowe– wed³ug ustaleñ podanych w § 11 ust. 1 pkt.4.
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 11
ust. 2.
9) STAWKA PROCENTOWA – 30%
10) INNE ZAPISY
a) wzd³u¿ istniej¹cej napowietrznej linii energetycznej ustala siê strefê ochronn¹ linii energetycznej,
w obrêbie której ustala siê zakaz lokalizacji budynków i nasadzeñ drzew wysokich (o maksymalnej wysokoœci wzrostu powy¿ej 2,00 m).
KARTA TERENU NR 2
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI PRZODKOWO, DZIA£KA NR 124/11, GMINA PRZODKOWO.
1) SYMBOL TERENU – 2 K
2) POWIERZCHNIA –
3) PRZEZNACZENIE TERENU
Teren komunikacji publicznej, teren przeznaczony
do poszerzenia drogi powiatowej nr 10210, przyle-
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g³ej do terenu od strony wschodniej; szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 2,5 m – jak na rysunku planu.
a) w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
b) dopuszcza siê nasadzenia drzew oraz umieszczenie urz¹dzeñ reklamowych w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.
c) wyklucza siê lokalizacjê budynków.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU – wed³ug § 6.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY– nie ustala siê.
6) PARAMETRY I WSKA NIKI URBANISTYCZNE
ORAZ ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY –
nie ustala siê(nie dopuszcza siê lokalizacji budynków)
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:
a) nie ustala siê. dopuszcza siê wjazd na teren 1 P,U;
b) nawierzchnia terenu: chodnika utwardzona przepuszczalna, pozosta³ego terenu nieutwardzona.
8) WARUNKI PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI – nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥ – nie ustala siê.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY – nie ustala siê.
§ 15
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu miejscowego zawarto wyrys ze
“Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo” uchwalonego Uchwa³¹ Nr XIX/200/2000 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 07 grudnia 2000 r.
3. Na rysunku planu miejscowego zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu miejscowego:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy,
e) zieleñ izolacyjno – krajobrazowa,
f) zieleñ izolacyjna,
g) strefa ochronna linii energetycznej.
4. Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu
miejscowego.
§ 16
1. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu, wy³o¿onym do
publicznego wgl¹du, stanowi¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz za-
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sadach ich finansowania stanowi¹ za³¹cznik nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
§ 17
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Przodkowo do:
1. Niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w
celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie.
3. Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okreœlonych w art. 30 wymienionej ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo granic terenu
objêtego niniejszym planem.
§ 16
Traci moc:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Przodkowo, dzia³ka nr 124/11 w gminie
Przodkowo zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy Przodkowo nr XXVI/306/2001 z dnia 20.12.2001r, og³oszon¹
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego nr 17
poz. 389 z dnia 18.03.2002 r.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 18, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVII/170/2004
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 4 listopada 2004 r.
Rozstrzygniêcie
w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, dzia³ka Nr 124/11, gmina
Przodkowo
Na podstawie art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 nr 6,
Nr 141 poz. 1492) stwierdzam, ¿e:
w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du w dniach
od 29.07.2004 r. do 20.08.2004 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, dzia³ka nr 124/11, gmina Przodkowo
ani w okresie 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia, to jest do
dnia 03.09.2004 r. nie wp³ynê³y ¿adne uwagi do w/w projektu planu miejscowego.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVII/170/2004
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 4 listopada 2004 r.
Rozstrzygniêcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, dzia³ka
Nr 124/11, gmina Przodkowo.
Na podstawie art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 nr 6,
Nr 141 poz. 1492) stwierdzam:
1. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo dzia³ka
124/11, gmina Przodkowo, ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1.1 w zakresie zaopatrzenia w wodê: budowa i modernizacja stosownie do potrzeb wynikaj¹cych
z rozbudowy lub budowy nowych obiektów,
1.2 w zakresie odprowadzania œcieków sanitarnych:
ustala siê budowê systemu kanalizacji sanitarnej
ze wsi Czeczewo do wsi Przodkowo i do oczyszczalni œcieków w Przodkowie;
1.3 w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala siê budowê systemu zaopatrzenia w gaz (gazoci¹gu œredniego ciœnienia pomiêdzy wsi¹ Kawle i wsi¹
Przodkowo);
1.4 w zakresie elektroenergetyki: nie ustala siê wymogu modernizacji ani rozbudowy sieci kablowych i linii elektroenergetycznych; budowa i
modernizacja stosownie do potrzeb;
1.5 w zakresie obs³ugi komunikacyjnej, projekt planu zak³ada poszerzenie drogi powiatowej, przebiegaj¹cej wzd³u¿ wschodniej granicy terenu – do
³¹cznej szerokoœci minimum 20 m (tak jak w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie), w obrêbie tego terenu dopuszcza siê lokalizacjê: chodnika,
œcie¿ki rowerowej.
2. Z wy¿ej wymienionych zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, do zadañ w³asnych gminy
nale¿ zadania dotycz¹ce zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków sanitarnych.
Teren jest uzbrojony w wiejsk¹ sieæ wodoci¹gow¹;
budowa nowych sieci i modernizacja istniej¹cych sieci, wynikaj¹ca z rozbudowy obiektów, bêdzie siê odbywa³a kosztem w³aœciciela terenu.
Teren nie jest uzbrojony w sieci kanalizacji sanitarnej.
Wzd³u¿ drogi powiatowej prowadz¹cej z Czeczewa
do Przodkowa, planowana jest budowa kanalizacji
sanitarnej, która bêdzie obs³ugiwaæ nie tylko teren
planowanej inwestycji ale równie¿ miejscowoœci Czeczewo i Kawle. Aktualnie w przygotowaniu jest projekt budowlany, realizacja tej inwestycji planowana
jest na lata 2006 – 2007.
Ÿród³em finansowania bêdzie bud¿et gminy oraz fundusz SAPARD.
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UCHWA£A Nr 7/III/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 stycznia 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu
publicznego powiatu koœcierskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z póŸn. zm.), sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz – Leszkowska – przewodnicz¹ca
2) Luiza Budner – Iwanicka – cz³onek
3) Alicja Œrubkowska – cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Rada Powiatu Koœcierskiego uchwa³¹ Nr XX/58/2004
z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie bud¿etu Powiatu na
2005 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
kwotê 39.640.997 z³, zaœ po stronie wydatków kwotê
41.031.010 z³, wobec czego deficyt wyniós³ 1.390.013 z³.
Jednoczeœnie Rada Powiatu zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z kredytu lub po¿yczki w kwocie 1.934.093 z³
oraz rozchody w wysokoœci 544.080 z³ przeznaczaj¹c je
na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi kredytów
i po¿yczek, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
obejmuj¹c¹ lata: 2005 – 2011, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono planowany stan zobowi¹zañ
na dzieñ 31 grudnia 2005 r. oraz przewidywane wielkoœci sp³at zaci¹gniêtych ju¿ kredytów i po¿yczek, jak równie¿ nale¿nych odsetek z tego tytu³u. Nie przedstawiono
natomiast harmonogramu sp³at przewidywanego do zaci¹gniêcia w 2005 r. zobowi¹zania z tytu³u kredytu lub
po¿yczki w kwocie 1.934.093 z³, jak równie¿ odsetek
przypadaj¹cych do sp³aty z tego tytu³u. Z dokumentu tego wynika, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w
2005 r. rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nym oprocentowaniem wynosi 741.398 z³, co w stosunku do zaplanowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 1,87%.
Natomiast prognozowana kwota d³ugu na koniec 2005 r.
wyniesie 4.452.084 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 11,23 %.
Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy
60 % planowanych dochodów na 2005 rok. Zachowany
zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz–Leszkowska
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UCHWA£A Nr 2/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 stycznia 2005 r.

UCHWA£A Nr 3/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 stycznia 2005 r.

w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Powiatu Nowodworskiego.

w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz o prawid³owoœci prognozy d³ugu
publicznego Gminy ¯ukowo.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XXI/172/2004 Rada Powiatu Nowodworskiego w dniu 21 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et powiatu na 2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów
w wysokoœci 20.563.964 z³ oraz realizacjê wydatków w
wysokoœci 25.649.464 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 5.085.500 z³ postanowiono pokryæ z przychodami z kredytu i wolnych œrodków.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionymi przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
powiatu sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2004 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania powiatu w latach
2005–2011 z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 9.343.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
45,44%, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty d³ugu w 2005 r. z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 1.980.00 z³ stanowi 9,63% prognozowanych
na ten rok dochodów bud¿etu powiatu.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza kszta³towania siê d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XXVII/492/2004 Rada Miejska w ¯ukowie w dniu 28 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et na 2005 rok,
który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci
40.534.946 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci
47.822.213 z³.
Uchwalony bud¿et zamyka siê deficytem bud¿etowym
w wysokoœci 7.287.267 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z kredytów i po¿yczek.
Przychody te zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.) mog¹ stanowiæ Ÿród³a sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2005 rok za³¹czono prognozê d³ugu Gminy. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Gminy w latach 2005–2013 z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 16.611.867 z³, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
40,98%.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty rat zobowi¹zañ w
2005 roku ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami w wysokoœci
4.647.539 z³, stanowi 11,47% prognozowanych na ten
rok dochodów bud¿etu Gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.)
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 9

Poz. 190 i 191

— 378 —

190

191

UCHWA£A Nr 4/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 stycznia 2005 r.

UCHWA£A Nr 5/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 stycznia 2005 r.

w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Gminy Sulêczyno.

w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Gminy Stary Dzierzgoñ.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XVII/157/2004 Rada Gminy Sulêczyno w
dniu 28 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et gminy na
2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci 8.875.339 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci 11.466.209 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 2.590.870 z³ postanowiono pokryæ z przychodami z kredytu i wolnych œrodków.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionymi przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
gminy sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2004 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania gminy w latach 2005–2010
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 3.100.900 z³ w tym
2.150.900 z³ z tytu³u kredytu zaci¹gniêtego na realizacjê
zadañ wspó³finansowanych ze œrodków pochodz¹cych
z funduszy strukturalnych, co w stosunku do planowanych
dochodów na ten rok stanowi 34,94 %, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty w 2005 r. d³ugu z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 1.322.800 z³, w tym 299.300 z³ z tytu³u kredytu o którym mowa wy¿ej, stanowi 14,91% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etu gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza kszta³towania siê d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr IX/49/04 Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu w dniu 22 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et gminy na
2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci 7.470.567 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci 7.620.567 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 150.000 z³ postanowiono pokryæ z przychodami z kredytu.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionym przychodem zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
gminy sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2004 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania gminy w latach 2005–2011
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 494.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi 6,62 %,
a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty w 2005 r. d³ugu z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 413.000 z³, stanowi 5,53% prognozowanych
na ten rok dochodów bud¿etu gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.)
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza kszta³towania siê d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski
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UCHWA£A Nr 6/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 stycznia 2005 r.

UCHWA£A Nr 7/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 stycznia 2005 r.

w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Powiatu Bytowskiego.

w sprawie opinii o prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Gminy Subkowy.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XXIII/141/2004 Rada Powiatu Bytowskiego w dniu 22 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et powiatu na
2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci 42.850.824 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci 50.018.585 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 7.167.761 z³ postanowiono pokryæ z przychodami z kredytu i wolnych œrodków.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionymi przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
powiatu sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2004 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania powiatu w latach
2005–2013 z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek
oraz porêczeñ.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 11.394.026 z³, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
26,59 %, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty w 2005 r. d³ugu z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 1.915.735 z³ stanowi 4,48% prognozowanych
na ten rok dochodów bud¿etu powiatu.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza kszta³towania siê d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XV/140/2004 Rada Gminy Subkowy w
dniu 9 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et na 2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci
9.142.300 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci
8.940.800 z³. Uchwalony bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹
bud¿etow¹ w wysokoœci 201.500 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
gminy sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2004 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania gminy w latach 2005 –
2011 z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 1.283.600 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
14,05 % (przy progu 60 %), a w kolejnych latach bêdzie
ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty d³ugu w 2005 r. z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 1.236.980 z³ stanowi 7,04% prognozowanych
na ten rok dochodów bud¿etu gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.)
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza kszta³towania siê d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 9

Poz. 194 i 195

— 380 —

194

195

UCHWA£A Nr 8/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 stycznia 2005 r.

UCHWA£A Nr 9/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 stycznia 2005 r.

w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Gminy i Miasta Pelplin.

w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Gminy Suchy D¹b.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XXV/219/04 Rada Miejska w Pelplinie w
dniu 13 grudnia 2005 r. przyjê³a bud¿et gminy i miasta na
2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci 24.226.647 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci 24.486.847 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 260.200 z³ postanowiono pokryæ z przychodami z obligacji.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionym przychodem zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
gminy i miasta sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2004 r.
Przedstawiono w niej zobowi¹zania gminy i miasta w latach 2005–2011 z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów, po¿yczek i obligacji.
Stan d³ugu na koniec 2005 r. wykazano w wysokoœci
5.491.985 z³, natomiast z analizy prognozy wynika, ¿e
kwota ta wyniesie 6.991.985 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi 28,87%, a w
kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty w 2005 r. d³ugu z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 3.606.718 z³, stanowi 14,89% (przy progu
15%) prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etu
gminy i miasta.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XVII/121/2004 Rada Gminy Suchy D¹b
w dniu 30 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et gminy na
2005 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci 7.675.812 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci 8.647.412 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 971.600 z³ postanowiono pokryæ z przychodami z kredytów i po¿yczek.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionymi przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
gminy sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2004 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania gminy w latach 2005–2018
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 2.680.400 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
34,93 %, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty d³ugu w 2005 r. z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 587.100 z³, stanowi 7,65% prognozowanych
na ten rok dochodów bud¿etu gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza kszta³towania siê d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 9

— 381 —

Poz. 196 i 197

196

197

UCHWA£A Nr 10/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 19 stycznia 2005 r.

UCHWA£A Nr 11/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 19 stycznia 2005 r.

w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Miasta £eba.

w sprawie opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Miasta Lêbork.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr 245/ XXIX/2004 Rada Miejska w £ebie w
dniu 29 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et na 2005 rok, w
którym przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci
14.207.472 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci
18.007.472 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 3.800.000 z³ postanowiono pokryæ przychodami z kredytów i po¿yczek krajowych.
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionymi przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
miasta sporz¹dzon¹ na 2005 rok. Przedstawiono w niej
zobowi¹zania miasta w latach 2004 – 2011 z tytu³u kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 4.738.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
33,35 %.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty d³ugu w 2005 r. z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 691.000 z³, stanowi 4,86% prognozowanych
na ten rok dochodów bud¿etu gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XXXII/277/2004 Rada Miejska w Lêborku
w dniu 23 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et na 2005 rok, w
którym przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci
59.766.143 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci
63.211.603 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoœci 3.445.460 z³ postanowiono pokryæ przychodami ze sprzeda¿y obligacji komunalnych i innych rozliczeñ krajowych (wolnych
œrodków).
Pokrycie deficytu bud¿etu wy¿ej wymienionymi przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
miasta sporz¹dzon¹ na 2005 rok. Przedstawiono w niej
zobowi¹zania miasta w latach 2004 – 2015 z tytu³u kredytów i po¿yczek, emisji obligacji komunalnych oraz
udzielonych porêczeñ.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 r. wyniesie 21.984.000 z³, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
36,78 %.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty d³ugu w 2005 r. z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 2.282.000 z³, stanowi 3,81% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etu gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski
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UCHWA£A Nr 12/IV/2005
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 19 stycznia 2005 r.

ZARZ¥DZENIE Nr 13/05
Wojewody Pomorskiego
z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie opinii o prawid³owoœci prognozy d³ugu publicznego Miasta i Gminy Czarne.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) – Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski – przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak – cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz – cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr XXII/126/04 Rada Miejska w Czarnem w
dniu 29 grudnia 2004 r. przyjê³a bud¿et na 2005 rok, w
którym przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoœci
16.917.105 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoœci
16.021.933 z³. Uchwalony bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹
bud¿etow¹ w wysokoœci 895.172 z³, która zostanie przeznaczona na sp³atê kredytów i po¿yczek oraz wykup obligacji komunalnych.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2005 rok za³¹czono prognozê d³ugu Miasta i Gminy. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Miasta i Gminy w latach 2004 – 2011 z tytu³u
zaci¹ganych kredytów i po¿yczek oraz emisji obligacji
komunalnych.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2005 roku wyniesie 7.612.199 z³, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
45,0%.
Natomiast zak³adana kwota sp³aty d³ugu w 2005 r. z
powy¿szych tytu³ów, ³¹cznie z nale¿nymi odsetkami, w
wysokoœci 1.900.732 z³, stanowi 11,24% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etu gminy.
Zachowane zatem zosta³y wymogi okreœlone postanowieniami art. 113 i 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.).
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Zblewo w okrêgu wyborczym Nr 5
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Zblewo w okrêgu wyborczym Nr 5 w zwi¹zku z wygaœniêciem mandatu radnego Zygmunta TALAŒKI, stwierdzonym prawomocnym zarz¹dzeniem zastêpczym
Wojewody Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2004 r.
PN.III–0911/56/04.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 10 kwietnia
2005 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoœci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okreœla
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
C. D¹browski
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Wojewody Pomorskiego
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