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1037
UCHWA£A Nr XXIII/201/2005
Rady Gminy Subkowy
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 109, 116, 124, 128,
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz. 177,
Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,
Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Gminy – po zasiêgniêciu opinii komisji sta³ych Rady Gminy – uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2006 r. w wysokoœci
10.065.386,– z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.*
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2006 r. w wysokoœci
10.133.386,–z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.*
3. Ustala siê deficyt bud¿etu na 2006 rok w wysokoœci
68.000,– z³
który bêdzie pokryty czêœci¹ zaci¹gniêtego kredytu.
* Za³¹czników od nr 1 do nr 3 nie publikuje siê

4. Ustala siê rozchody zwi¹zane z finansowaniem zobowi¹zañ w wysokoœci
507.000,–z³
— 992 sp³ata otrzymanych krajowych kredytów i po¿yczek
507.000,– z³
5. Ustala siê przychody, które zrównowa¿¹ bud¿et w
kwocie 575.000,–z³
— 952 kredyt
575.000,–z³
§2
1. Dochody okreœlone w § 1 ust. 1 obejmuj¹ dochody z
tytu³u op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych (wg. art. 11 ustawy o profilaktyce alkoholowej) w wysokoœci
50.000,–z³
2. Wydatki okreœlone w § 1 ust. 2 obejmuj¹ wydatki na
realizacjê zadañ okreœlonych w Gminnym programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoœci
49.500,–z³
oraz na zwalczanie narkomanii
500,– z³
§3
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych gminom w wysokoœci 1.977.990,–z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3.*
§4
Ustala siê dotacjê z bud¿etu gminy w wysokoœci
303.200,–z³, dla instytucji kultury w tym:
— dla Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
228.000,–z³
— dla Gminnej Biblioteki Publicznej
75.200,–z³
§5
Ustala siê rezerwê w wysokoœci ogó³em 81.776,–z³
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w tym:
1) Rezerwa ogólna
59.090,–z³
2) Rezerwa celowa (œrodki do dyspozycji rad so³eckich)
22.686,–z³
§6
Ustala siê wyodrêbnione œrodki w ramach bud¿etu
gminy w kwocie 22.686,–z³, w podziale na poszczególne so³ectwa zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.*
§7
Ustala siê przychody i wydatki dla dochodów w³asnych
jak w za³¹czniku Nr 5.*
§8
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.*
§9
Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych
w wysokoœci 990.000,–z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.*
§ 10
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.*
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) zaci¹gania po¿yczek i kredytów na finansowanie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru œrodków w wysokoœci
500.000,–z³
2) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych
z umów przekraczaj¹cych bud¿et 2006 r. do wysokoœci 500.000,–z³. Ÿ ród³em pokrycia zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne przysz³ych bud¿etów w latach
2007 – 2008 r,
3) dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
4) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych
z realizacji zadañ okreœlonych w za³¹czniku Nr 8*
przekraczaj¹cych bud¿et 2006 r. do kwot wykazanych w za³¹czniku Nr 8.* Ÿród³em pokrycia zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne przysz³ych bud¿etów w
latach 2007 – 2009 r,
5) do przekazania niektórych uprawnieñ do dokonania
przeniesieñ wydatków innym gminnym jednostkom
organizacyjnym,
6) do sp³aty zaci¹gniêtych zobowi¹zañ,
7) sk³adania zabezpieczeñ prawid³owego wykonania
umów o dofinansowanie ze œrodków unijnych i innych w postaci weksla.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2006 oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata
* Za³¹czników od nr 4 do nr 8 nie publikuje siê
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1038
UCHWA£A Nr XXVII/278/2005
Rady Gminy S³upsk
z dnia 9 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy S³upsk na
2006 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z
2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Dz.U. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz
art. 109, 115 ust. 2, 116, 122, 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15,
poz. 148 ze zmianami: 2003 rok:Dz.U. Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz.U. Nr 19, poz. 177,
Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,
Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), Rada Gminy
S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy S³upsk na rok 2006
w kwocie 32.964.879 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do
uchwa³y
w tym:
1) dotacje z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych gminie
5.220.955 z³
2) dotacje na realizacjê zadañ w³asnych gminy
1.355.270 z³
3) subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
8.999.572 z³
4) dochody w³asne
17.389.082 z³
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy S³upsk na rok 2006
w kwocie 35.984.319 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do
uchwa³y
w tym:
1) wydatki maj¹tkowe
11.974.203 z³
2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
10.621.390 z³
3) dotacje
2.022.600 z³
4) pozosta³e wydatki bie¿¹ce
11.366.126 z³
§3
1. Ustala siê rozchody bud¿etu w wysokoœci
810.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do uchwa³y.
2. Ustala siê przychody bud¿etu w wysokoœci
3.829.440 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do uchwa³y.
§4
1. Ustala siê deficyt bud¿etowy w wysokoœci
3.019.440 z³
2. Jako Ÿród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego
wskazuje siê:
* Za³¹czników od nr 1 do nr 4 nie publikuje siê
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1) po¿yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
500.000 z³
2) kredyt bankowy na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie
301.000 z³
3) d³ugoterminowe kredyty bankowe zaci¹gniête w bankach krajowych w kwocie
1.400.000 z³
4) wolne œrodki z lat ubieg³ych w kwocie 1.615.000 z³

Do uchwa³y bud¿etowej za³¹cza siê prognozê d³ugu
Gminy S³upsk zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11* do uchwa³y.

§5

§ 13

W ramach bud¿etu wyodrêbnia siê:
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w
kwocie:
a) dochody – 5.220.955 z³
b) wydatki – 5.220.955 z³
Szczegó³owy wykaz wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej zadañ zleconych gminie stanowi za³¹cznik nr 5* i 6* do uchwa³y.
2. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w kwocie 140.000 z³ i wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
kwocie 130.000 z³ oraz w programie przeciwdzia³ania narkomanii w kwocie 10.000 z³.

1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy S³upsk do zaci¹gania
kredytów krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do wysokoœci 2.000.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy S³upsk do zaci¹gania
d³ugoterminowych kredytów do kwoty 1.400.000 z³
oraz do sp³aty z tego tytu³u zobowi¹zañ zgodnie z
zawartymi umowami.
3. Upowa¿nia siê Wójta Gminy S³upsk do zaci¹gania
zobowi¹zañ w celu realizacji zadañ inwestycyjnych
do kwoty 8.000.000 z³ ponad granicê ustalon¹ przez
Radê Gminy S³upsk w bud¿ecie na rok 2006.
4. Upowa¿nia siê Wójta Gminy S³upsk do przenoszenia
planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w
ramach dzia³u.
5. Upowa¿nia siê Wójta Gminy S³upsk do udzielania w
roku 2006 z bud¿etu gminy po¿yczek do kwoty
135.000 z³.

§6

§ 11
Tworzy siê rezerwê bud¿etu gminy w tym:
1) rezerwê ogóln¹ w kwocie 200.000 z³,
2) rezerwê celow¹ na zadania i zakupy inwestycyjne w
kwocie 1.000.000 z³.
§ 12

1. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach w kwocie
970.000 z³.
2. Zakres dotacji, o której mowa w pkt. 1 okreœla za³¹cznik nr 7* do uchwa³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upsk.

§7

§ 15

Ustala siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego
w kwotach:
1. przychody – 3.837.100 z³
2. wydatki – 3.837.100 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2006 roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§8
Okreœla siê dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
w kwocie 724.600 z³ w tym dla:
1. Gminnego Oœrodka Kultury w kwocie 650.000 z³
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 74.600 z³
§9
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
a) przychody – 450.000 z³
b) wydatki – 450.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê wykaz zadañ maj¹tkowych planowanych
do realizacji w roku 2006 wraz z limitem wydatków na
realizacjê wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do uchwa³y.

* Za³¹czników od nr 5 do nr 11 nie publikuje siê

§ 14

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
M. Klemiato

1039
UCHWA£A Nr XXXIII/551/2005
Rady Miasta Sopotu
z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Sopotu na
rok 2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591;zmiana: Dz.U.z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055,Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441), oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 zmiana:DZ.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, Dz.U.
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z 2001 r. Nr 88, poz. 961, Dz.U.z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189,
poz. 1851, Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177, Nr 93,
poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Dz.U. Nr 123, poz. 1291,
Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz 2703, Dz.U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114, Dz.U. Nr 64, poz. 565) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje:

Poz. 1039

oraz wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programach profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokoœc
900.000,– z³
2. Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoœci
1.000.000,– z³
3. Ustala siê rezerwê celow¹ na wynagrodzenia pracowników oœwiatowych w wysokoœci 577.763,– z³

§1

§3

1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoœci:
183.087.731,– z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej uchwa³y
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoœci:
199.267.931,– z³
a) wydatki bie¿¹ce
123.618.222,– z³
w tym:
— wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne
42.445.258,– z³
— dotacje
21.049.590,– z³
— wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu
1.762.000,– z³
— wydatki z tytu³u porêczeñ i gwarancji
145.000,– z³
udzielonych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego
— pozosta³e wydatki bie¿¹ce
58.216.374,– z³
b) wydatki maj¹tkowe
75.649.709,– z³
w tym wydatki inwestycyjne
75.513.772,– z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê dochody i wydatki na zadania zlecone z
zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do niniejszej uchwa³y.
4. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.
5. Ustala siê plan wydatków maj¹tkowych zgodnie z
za³¹cznikiem nr 5*.
oraz wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do niniejszej uchwa³y.
6. Ustala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych i gospodarstwa pomocniczego wraz z wyodrêbnieniem dotacji z bud¿etu miasta i zakresu ich
przyznawania oraz rachunku dochodów w³asnych
jednostek bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem
nr 7* do niniejszej uchwa³y.
7. Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do niniejszej uchwa³y.
8. Ustala siê zakres i kwoty dotacji udzielanych z bud¿etu miasta zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do niniejszej uchwa³y.

Ustala siê przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru,
w tym:
1. Przychody w wysokoœci 22.940.600,– z³
2. Rozchody w wysokoœci 6.760.400,– z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do niniejszej uchwa³y
oraz ³¹czn¹ kwotê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem
nr 11* do niniejszej uchwa³y.

§2
1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoœci
900.000,– z³

* Za³¹czników od nr 1 do nr 11 nie publikuje siê

§4
1. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do dokonywania
przeniesieñ wydatków w bud¿ecie miasta pomiêdzy
paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u.
2. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do zmiany wysokoœci dotacji z bud¿etu miasta dla zak³adów bud¿etowych i gospodarstwa pomocniczego w ramach
³¹cznej kwoty œrodków na dzia³alnoœæ podstawow¹ i
inwestycyjn¹ tych jednostek.
3. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do lokowania czasowo wolnych œrodków finansowych na terminowych
lokatach bankowych, okresowego zakupu i odsprzeda¿y bonów pieniê¿nych i skarbowych, obligacji itp.
4. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do zaci¹gniêcia
kredytu do wysokoœci 10.000.000,– z³ na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu.
5. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do udzielania po¿yczek i porêczeñ do wysokoœci 5.000.000,– z³.
6. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do zaci¹gania zobowi¹zañ wekslowych do wysokoœci 10.000.000 z³
stanowi¹cych zabezpieczenie prawid³owej realizacji zadañ inwestycyjnych zawartych z wieloletnim
planie inwestycyjnym.
7. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do zaci¹gania w
trakcie roku bud¿etowego zobowi¹zañ w zakresie
wydatków bie¿¹cych do kwoty 1.500.000 z³ z tytu³u
umów wieloletnich, gdy umowy te s¹ uzasadnione
odpowiednimi programami prac, a tak¿e do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja
w latach nastêpnych jest niezbêdna do zapewnienia
ci¹g³oœci dzia³ania Miasta Sopotu i termin zap³aty
up³ywa w latach nastêpnych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1.01.2006 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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1040
UCHWA£A Nr XXXIII/556/2005
Rady Miasta Sopotu
z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia stref
p³atnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek op³at za
parkowanie w tych strefach oraz sposobu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.8, 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, zm.: z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441) art. 13 ust. 1 pkt.1, art. 13b, ust. 3,4 i 5 oraz
13f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, zm.:
Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163 poz. 1362, poz. 1364,
Nr 169 poz. 1420, Nr 172 poz. 1440, poz. 1441, Nr 179
poz. 1486), Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje

Poz. 1040, 1041 i 1042

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.9 lit. h i 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, zm.: z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441) Rada Miasta Sopotu, uchwala, co nastêpuje
§1
W Statucie Zak³adu Oczyszczania Miasta w Sopocie,
który stanowi za³¹cznik do uchwa³y Nr XIX/231/96, wprowadza siê zmianê w § 5 dopisuj¹c pkt 7 o treœci:
„7. Administrowanie targowiskiem miejskim.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

§1
W § 4 uchwa³y Nr XIV/249/04 Rady Miasta Sopotu z
dnia 13.–2.2004 r. w sprawie ustalenia stref p³atnego
parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy
Miasta Sopotu, ustalenia stawek op³at za parkowanie w
tych strefach oraz sposobu ich pobierania, dodaje siê
ust. 3 o treœci:
„3. Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty dla kieruj¹cych
pojazdami posiadaj¹cych kartê parkingow¹ osoby niepe³nosprawnej na oznakowanych miejscach w strefach p³atnego parkowania.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1041
UCHWA£A Nr XXXIII/558/2005
Rady Miasta Sopotu
z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIX/231/96 Rady Miasta
Sopotu z dnia 14 marca 1996 r. dotycz¹cej nadania
Statutu Zak³adowi Oczyszczania Miasta w Sopocie

1042
UCHWA£A Nr XLII/277/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXI /192/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (jednolity tekst z 2002 roku w
Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami), w zwi¹zku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku w
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y nr XXXI /192/05 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w dziale I pkt 1
a) w kolumnie 4 liczbê dy¿urów „46” zastêpuje siê
liczb¹ dy¿urów „44”
b) w kolumnie 7 kwotê „4.600,–” zastêpuje siê kwot¹ „4.400,–”
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2. w dziale I pkt 2
a) w kolumnie 4 liczbê dy¿urów „35” zastêpuje siê
liczb¹ dy¿urów „32”
b) w kolumnie 7 kwotê „3.500,–” zastêpuje siê kwot¹ „3.200,–”
3. w dziale I pkt 4
a) w kolumnie 4 liczbê dy¿urów „41” zastêpuje siê
liczb¹ dy¿urów „42”
b) w kolumnie 7 kwotê „4.100,–” zastêpuje siê kwot¹ „4.200,–”
4. w dziale II punkt 1 w kolumnie 7 kwotê „7.920,–” zastêpuje siê kwot¹ „7.590,–”
5. w dziale II pkt.2
a) w kolumnie 4 liczbê wywiadów „24” zastêpuje siê
liczb¹ wywiadów „17”
b) w kolumnie 7 kwotê „2.640,–” zastêpuje siê kwot¹ „1.870,–”
6. w dziale II pkt 3
a) w kolumnie 4 skreœla siê wyrazy „(9 osób x 1 posiedzenie X 110,–z³)”
b) w kolumnie 7 kwotê „990,–” zastêpuje siê kwot¹
„890,–”
7. w dziale II pkt 4 w kolumnie 7 kwotê „4.200,–” zastêpuje siê kwot¹ „3.500,–”
8. w dziale II skreœla siê ca³y punkt 5
9. w dziale III pkt 1
a) w kolumnie 4 liczbê kontroli „6” zastêpuje siê liczb¹ kontroli „5”
b) w kolumnie 7 kwotê „1.980,–” zastêpuje siê kwot¹ „1.650,–”
10. w dziale III pkt 2
a) w kolumnie 6 po wyrazach (w miesi¹cu sierpniu
2005 r.) dodaje siê wyrazy „oraz obóz harcerski
dla m³odzie¿y gimnazjalnej”
b) w kolumnie 7 kwotê „3.000,–” zastêpuje siê kwot¹ „9.000,–”
11. w dziale III pkt 4 w kolumnie 7 kwotê „33.500,–” zastêpuje siê kwot¹ „36.865,–”
12. w dziale IV pkt 7 w kolumnie 7 skreœla siê kwotê
„300,–” oraz kwotê „1.000,–” w to miejsce wpisuje
siê kwotê „900,–”
13. w dziale IV pkt 9 w kolumnie 7 kwotê „1.500,–” zastêpuje siê kwot¹ „1.100,–”
14. Po s³owie „RAZEM” w kolumnie 7 kwotê „180.000,–”
zastêpuje siê kwot¹ „180.935,–”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

Poz. 1042 i 1043
1043
UCHWA£A Nr XXXIX/393/2005
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie bud¿etu Gminy na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i e, art. 51
ust. 1 i 2 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 112
i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z
2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Gminy
Stê¿yca na wniosek Wójta Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysokoœci
19 106 145 z³
zgodnie z za³. Nr 1* stanowi¹cym integraln¹ czêœæ
niniejszej uchwa³y
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysokoœci
21 106 145 z³
zgodnie z za³. Nr 2* stanowi¹cym integraln¹ czêœæ
niniejszej uchwa³y
3. Ustala siê deficyt bud¿etowy w wysokoœci
2 000 000 z³
4. Deficyt bud¿etowy zostanie pokryty z zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów w kwocie
2 000 000 z³
5. Ustala siê przychody bud¿etu Gminy w wysokoœci
2 000 000 z³
zgodnie z za³. Nr 3* stanowi¹cym integraln¹ czêœæ
niniejszej uchwa³y
§2
Wyodrêbnia siê zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoœci
3 256 980 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoœci

100.000 z³

§4
1. Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy na rok 2006
w wysokoœci
416 000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y
§5
Wyodrêbnia siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na rok 2006 w wysokoœci
5 527 810 z³
* Za³¹czników od nr 1 do nr 5 nie publikuje siê
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zgodnie z za³. Nr 6* stanowi¹cym integraln¹ czeœæ niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê plan funduszu ochrony œrodowiska, zgodnie z za³. Nr 7* stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszej
uchwa³y.
§7
Ustala siê plan Zak³adu Komunalnego w Stê¿ycy,
zgodnie z za³. Nr 8* stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y.
§8
1. Ustala siê wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu w wysokoœci
170.000 z³
2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych w wysokoœci
169.000 z³
3. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych
w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii
w wysokoœci
1.000 z³
§9
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
planu wydatków w ramach dzia³ów.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do samodzielnego zaci¹gania oraz sp³at zobowi¹zañ w ci¹gu roku bud¿etowego do kwoty
300.000 z³
§ 11

Poz. 1043, 1044 i 1045

kalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1953, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123,
poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087 i Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167,
poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462
i Nr 179, poz. 1484) oraz Rozporz¹dzeniem Nr 3/92 Wojewody Gdañskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie
ustalenia miejscowoœci w województwie gdañskim, w
których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 9, poz. 43 i Nr 12, poz. 63) i Rozporz¹dzeniem
Nr 8/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 wrzeœnia
2001 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia miejscowoœci w województwie pomorskim, w których
pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78,
poz. 950) Rada Gminy Stê¿yca, uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 3 uchwa³y Nr XXXVIII/377/2005 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie okreœlenia
stawki op³aty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowoœciach Gminy Stê¿yca oraz unormowania innych
spraw dotycz¹cych tej op³aty skreœla siê ust. 2 oraz dotychczasowe oznaczenie „ust. 1”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2006 roku.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
M. Formela

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
M. Formela

1045

1044

UCHWA£A Nr XXXIX/391/2005
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 28 grudnia 2005 r.

UCHWA£A Nr XXXIX/394/2005
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania nazw drogom wewnêtrznym w
miejscowoœci Go³ubie.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia stawki
op³aty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowoœciach Gminy Stê¿yca oraz unormowania innych
spraw dotycz¹cych tej op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558,. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 2005 r. Nr 172,
poz. 1441) w zwi¹zku z art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lo* Za³¹czników od nr 6 do nr 8 nie publikuje siê

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220,
Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz. 1203
i Nr 167,poz. 1759 oraz z 2005, Nr 172, poz. 1441) Rada Gminy Stê¿yca uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ni¿ej wymienionym drogom nadaje siê nazwy:
1) drodze wewnêtrznej po³o¿onej w zasiêgu zabudowy wsi Go³ubie oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 313/45 przebiegaj¹cej od drogi Go³ubie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 51

— 3349 —

– Szymbark w kierunku po³udniowo–zachodnim,
równoleg³ej do ul. Krótkiej: –
— ul. Wichrowe Wzgórze,
2) drodze wewnêtrznej po³o¿onej w zasiêgu zabudowy
wsi Go³ubie oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew.
164 równoleg³ej do ulicy Kasztanowej:
— ul. Spacerowa,
zgodnie ze szkicami sytuacyjnymi stanowi¹cymi odpowiednio za³¹czniki nr 1* i 2* do niniejszej uchwa³y.
2. Zgoda w³aœciciela gruntu, na którym zlokalizowana
jest droga, o której mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
M. Formela
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UCHWA£A Nr XXXIX/389/2005
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników
prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie Gminy Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w
zw. z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,
poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z
2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 143, poz. 1199) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1) nowo wybudowane budynki lub ich czêœci oraz budowle przeznaczone do prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej jak te¿ budynki lub ich czêœci zaadaptowane do prowadzenia tej¿e dzia³alnoœci
wraz z gruntami z nimi zwi¹zanymi i zajêtymi na
dzia³alnoœæ, pod warunkiem faktycznego wykorzystywania ich do tej dzia³alnoœci,

* Za³¹czników od nr 1 do nr 3 nie publikuje siê
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2) grunty, budynki i budowle lub ich czêœci s³u¿¹ce
bezpoœrednio osi¹gniêciu celów dydaktycznych z
zakresu edukacji ekologicznej – w ogrodach botanicznych.
2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uwa¿a siê
budynki i budowle, których budowa zosta³a zakoñczona po wejœciu w ¿ycie uchwa³y.
§2
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 jest pomoc¹ de minimis, której udzielenie nastêpuje zgodnie z warunkami
okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu Komisji Europejskiej nr
69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w
ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.).
§3
1. Zwolnienie przys³uguje od miesi¹ca z³o¿enia wniosku
przez podatnika, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez dwa lata, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zaistnia³o zdarzenie, o
którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 albo od 1 stycznia
roku nastêpnego po zaistnieniu zdarzenia wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1.
2. Wniosek o zwolnienie musi zostaæ z³o¿ony po spe³nieniu przez podatnika warunków, w okresie obowi¹zywania uchwa³y.
3. Podatnik zamierzaj¹cy skorzystaæ z pomocy wraz z
wnioskiem zobowi¹zany jest przed³o¿yæ informacje
i dokumenty dotycz¹ce:
1) charakterystyki i opisu nieruchomoœci objêtej zwolnieniem,
2) pozwolenia na u¿ytkowanie,
3) wielkoœci otrzymanej pomocy de minimis w ci¹gu
3 ostatnich lat poprzedzaj¹cych dzieñ wyst¹pienia z wnioskiem o udzielenie pomocy w ramach
niniejszej uchwa³y,
4) faktycznego prowadzenia dzia³alnoœci objêtej zwolnieniem.
§4
1. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ
Wójta w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoœci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.
2. Podatnik traci prawo do zwolnienia od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
wyst¹pi³y okolicznoœci powoduj¹ce utratê prawa do
zwolnienia.
3. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okreœlonego
w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku
podatkowego, w którym wyst¹pi³y okolicznoœci powoduj¹ce utratê tego prawa.
4. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d organ podatkowy
co do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki nieprawnie korzysta³ ze zwolnienia.
Kwota niezap³aconego podatku stanowi zaleg³oœæ
podatkow¹
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§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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kañca w Domu Pomocy Spo³ecznej „Leœny” w Zaskoczynie zlokalizowanym na terenie Powiatu Gdañskiego
w 2006 roku w wysokoœci 1.912,37 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem wydania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 r.
§3

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
M. Formela

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
B. Dombrowski

1047
ZARZ¥DZENIE Nr 819/2006
Prezydenta Miasta Sopotu
z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie miesiêcznych kosztów utrzymania jednego
podopiecznego w domu pomocy spo³ecznej prowadzonego na zlecenie Gminy Miasta Sopotu przez Caritas Archidiecezji Gdañskiej.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.
nr 64 poz. 593 z 2004 r., zm.: Dz.U. Nr 99 poz. 1001,
Nr 273 poz. 2703 z 2004 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94
poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180
poz. 1493 z 2005 r.) zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
Na wniosek Dyrektora Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Sopocie ustala siê, i¿ w 2006 roku miesiêczny koszt utrzymania jednego podopiecznego w domu pomocy spo³ecznej– Domu Seniora im. Jana Paw³a II,
Gdañsk –Przymorze, ul. Fromborska 24 – prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdañskiej wynosi –
2.086,81z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
§3
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezydent Miasta
J. Karnowski

1048
ZARZ¥DZENIE Nr 11/2006
Starosty Powiatu Gdañskiego
z dnia 31 marca 2006 r.

1049
ZARZ¥DZENIE Nr 12/2006
Starosty Powiatu Gdañskiego
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia œredniego miesiêcznego kosztu
utrzymania dziecka w placówkach opiekuñczo–wychowawczych Powiatu Gdañskiego
Dzia³aj¹c na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z
2004 r. Nr 64, poz. 593 z póŸn. zm.) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê œredni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuñczo–wychowawczych realizuj¹cych zadania Powiatu Gdañskiego
w 2006 roku, stanowi¹cy podstawê do ustalania odp³atnoœci za pobyt dziecka oraz ponoszenia wydatków na
jego utrzymanie przez powiat w³aœciwy ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do
placówki.
1. Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka przy Stowarzyszeniu „AZYMUT” w Straszynie, ul. Spokojna 8 –
1.500,00 z³.
2. Oœrodek Socjalizacyjno–Rehabilitacyjny Fundacji
„Rodzina Nadziei” w Liniewku Kaszubskim 3, gm.
Nowa Karczma – 1.700,00 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem wydania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 r.
§3
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
B. Dombrowski

w sprawie ustalenia œredniego miesiêcznego kosztu
utrzymania mieszkañca w domu pomocy spo³ecznej
zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdañskiego
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z
2004 r. Nr 64, poz. 593 z póŸn. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

UCHWA£A Nr XXX/278/2006
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 26 stycznia 2006 r

§1
Ustala siê œredni miesiêczny koszt utrzymania miesz-

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania
wsi Waplewo Wielkie i Waplewko.
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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), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1587)
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 Stary Targ uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni 376,73 ha, obejmuj¹cego obszar zainwestowany wsi Waplewo Wielkie i
Waplewko.
§2
W/W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Stary Targ” uchwalonego uchwa³¹ nr XXXXVI/326/02
Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 sierpnia 2002 r.
§3
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki:
— nr 1 – rysunek planu obszaru zainwestowanego wsi
Waplewo Wielkie i Waplewko wykonany na mapie
ewidencyjnej w skali 1: 2000 wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stary Targ”, stanowi¹cym za³¹cznik 1.1.
— nr 2 – rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu
— nr 3 – rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy
— nr 4 – wykaz zabytków nieruchomych wskazanych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do
ochrony aktem prawa miejscowego.
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ogólne obowi¹zuj¹ce
na ca³ym obszarze objêtym planem tj. w granicach intensywnego zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko:
1. Na terenie nieruchomoœci zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków obowi¹zuj¹:
— przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
— szczegó³owe ustalenia zawieraj¹ karty terenów.
2. W obszarze dworskiego historycznego zespo³u budowlanego obowi¹zuje:
— wymóg uzgadniania zmian w zabudowie i zagospodarowaniu terenu oraz remontów budynków z
w³aœciwym terenowo Konserwatorem Zabytków,
— zachowanie historycznego uk³adu dróg i siedlisk;
— zachowanie czytelnoœci granic historycznego zespo³u budowlanego;
— ochrona sylwety i panoramy historycznego zespo³u budowlanego;
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— zachowanie historycznego uk³adu zabudowy poszczególnych siedlisk;
— ochrona historycznego uk³adu zieleni (parków,
drzew przydro¿nych, drzew okalaj¹cych place itp.);
— sytuowanie nowej zabudowy kalenic¹ równolegle
do kierunku drogi;
— kontynuowanie tradycyjnej ma³ej architektury
(ogrodzenia, bramy, furtki, tzw. przedogródki itp.);
— szczegó³owe ustalenia zawieraj¹ karty terenów.
3. W obszarze strefy ochrony konserwatorskiej dworskiego historycznego zespo³u budowlanego z zakazem zabudowy obowi¹zuje:
— wymóg uzgadniania zmian w zabudowie i zagospodarowaniu terenu oraz remontów budynków z
w³aœciwym terenowo Konserwatorem Zabytków,
— zakaz zabudowy;
— ograniczenie zadrzewieñ do niewielkich grup
drzew;
— dopuszcza siê ¿ywop³oty o wysokoœci do 1,5 m;
— szczegó³owe ustalenia podane zosta³y w kartach
terenów.
4. W obszarze strefy ochrony konserwatorskiej dworskiego historycznego zespo³u budowlanego z ograniczeniami zabudowy obowi¹zuje:
— wymóg uzgadniania zmian w zabudowie i zagospodarowaniu terenu oraz remontów budynków z
w³aœciwym terenowo Konserwatorem Zabytków,
— zachowanie miejscowej tradycyjnej kultury organizacji i u¿ytkowania przestrzeni;
— ograniczenie intensywnoœci, skali i wysokoœci zabudowy;
— szczegó³owe ustalenia zosta³y podane w poszczególnych kartach terenu.
5. W pozosta³ym obszarze planu obowi¹zuje:
— stosowanie tradycyjnie u¿ywanych w regionie materia³ów takich jak: drewno, ceg³a czerwona, kamieñ, tynk, dachówka ceramiczna;
— wyklucza siê stosowanie materia³ów obcych polskiej i regionalnej tradycji budowlanej takich jak
np. siding.
6. Dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowi¹zuje wymóg uzgadniania wszelkich dzia³añ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
7. W zabytkach nieruchomych wskazanych przez Konserwatora Zabytków (art. 145 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) wszelkie dzia³ania
podlegaj¹ wymogowi uzyskania uzgodnienia odpowiedniego Konserwatora Zabytków, w opiece nad
zabytkami nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce zasady:
— przyjmuje siê zasadê przeciwdzia³ania dekapitalizacji obiektów posiadaj¹cych walory kulturowe tj.
historiê ponad 50–cio letni¹, cechy dzie³a sztuki
lub miejscowej tradycji architektonicznej,
— obowi¹zuje zachowanie historycznej bry³y, kompozycji elewacji, w stolarce okiennej zachowanie
tradycyjnych podzia³ów, zastosowanie tradycyjnych materia³ów (wymienionych w pkt. 2) i tradycyjnej kolorystyki;
— dopuszcza siê dzia³ania przystosowawcze do pe³nienia nowych funkcji, modernizacjê i remonty oraz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 51

— 3352 —

realizacjê nowych inwestycji – po uzyskaniu uzgodnienia odpowiedniego konserwatora zabytków.
Wymóg ten dotyczy zespo³ów i pojedynczych
obiektów.
8. W odniesieniu do projektowanych obiektów wielkokubaturowych (produkcyjnych, magazynowych, hodowlanych) obowi¹zuje procedura oceny oddzia³ywania planowanych inwestycji na krajobraz kulturowy,
dziedzictwo kulturowe i zabytki.
9. Przyjmuje siê zasadê objêcia ochron¹ wszystkich
starodrzewów i ¿ywop³otów w obrêbie siedlisk.
10. Przyjmuje siê zasadê propagowania idei zachowania
starej zabudowy i przystosowania jej do pe³nienia
nowych funkcji np. rekreacji, agroturystyki, us³ug gastronomicznych, handlowych itp. w oparciu o pozytywne przyk³ady takich dzia³añ.
11. Przyjmuje siê zasadê ochrony krajobrazu kulturowego historycznych uk³adów i zespo³ów osadniczych
oraz bezpoœredniego otoczenia cennych zabytkowych obiektów. Obowi¹zuje likwidacja wszelkich elementów dysharmonizujacych: dobudówek, ogrodzeñ
itp. oraz zachowanie strefy ekspozycji widokowej dla
odpowiedniego wyeksponowania wartoœci kulturowych zespo³u lub obiektu chronionego.
12. Remonty budynków o wartoœciach historycznych,
np. w zakresie wprowadzenia niezbêdnych urz¹dzeñ
dla funkcjonowania nowoczesnego gospodarstwa,
nale¿y prowadziæ z poszanowaniem historycznej formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, w tym
stolarki okiennej i drzwiowej.
13. Po³udniowa czêœæ obrêbu wiejskiego po³o¿ona jest w
Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ,
na którym obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania
zgodnie z Uchwa³¹ Nr VI/51/85 WRN w Elbl¹gu z
dnia 25 kwietnia 1985 r. zmienion¹ Rozporz¹dzeniem Nr 4/97 Wojewody Elbl¹skiego z dnia 28 kwietnia 1997 r.
14. Przyjmuje siê zasadê zachowania w dotychczasowym u¿ytkowaniu œródpolnych zadrzewieñ oraz
wszelkich oczek wodnych, bagien, torfowisk itp.
§5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – obszar intensywnego zainwestowania jest i bêdzie zaopatrywany w wodê z wodoci¹gu gminnego,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ –z sieci elektroenergetycznej niskiego lub œredniego napiêcia,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazu przewodowego na
warunkach ustalonych przez dystrybutora a do czasu jej realizacji – za poœrednictwem dystrybucji gazu butlowego,
— zaopatrzenie w ciep³o – z sieci ciep³owniczej lub indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych,
— odprowadzenie œcieków sanitarnych – do sieci kanalizacji sanitarnej i projektowanej oczyszczalni œcieków w Waplewie Wielkim; do czasu jej realizacji
indywidualne rozwi¹zania lokalne. Zakaz odprowadzania do sieci kanalizacji œcieków pochodz¹cych
od zwierz¹t i drobiu.
— odprowadzenie wód opadowych:
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a) z dachów obiektów budowlanych – do gruntu, w
granicach w³asnej dzia³ki lub do sieci kanalizacji
deszczowej,
b) wody opadowe z nawierzchni utwardzonych placów
manewrowych, parkingów i dróg musz¹ byæ oczyszczone w piaskownikach lub separatorach a nastêpnie odprowadzone na tereny zielone w pasach
drogowych lub do sieci kanalizacji deszczowej,
— gospodarka odpadami – po segregacji wed³ug grup
asortymentowych wywóz poprzez koncesjonowane
przedsiêbiorstwa,
— dopuszcza siê zmianê lokalizacji istniej¹cych sieci i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (w sposób nie
ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenów) w uzgodnieniu z w³aœcicielami terenów oraz
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.
§6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikacyjnego.
W obszarze objêtym planem g³ówn¹ oœ komunikacyjn¹ stanowi¹:
— droga powiatowa relacji Ramoty – Olszówka – Dzierzgoñ,
— droga powiatowa relacji Stary Targ – Waplewo Wielkie o parametrach technicznych dróg zbiorczych.
Uzupe³nienie uk³adu stanowi¹ drogi lokalne i dojazdowe.
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych nale¿y lokalizowaæ wg zasady:
— minimum 1 m. p. na 1 mieszkanie
— minimum 2 m. p. na 100 m 2 powierzchni us³ugowej,
jednak nie mniej ni¿ 1 miejsce na obiekt
— minimum 1 m. p. na 100 m 2 powierzchni produkcyjnej
— minimum 10 m. p. na 50 zatrudnionych
§7
Dla terenów na których po³o¿one s¹ sieci i urz¹dzenia
elektroenergetyczne lub planuje siê ich lokalizacjê ustala siê:
1. W przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala siê przebudowê lub przeniesienie istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN
15 kV.
2. Zagospodarowanie terenu w strefie bezpieczeñstwa
linii elektroenergetycznej SN 15 kV o szerokoœci
15,0 m (po 7,5 m od osi) winno byæ uzgodnione z
w³aœcicielem sieci.
3. Sieci SN i NN nale¿y realizowaæ w pasach drogowych lub w pasie technicznym drogi wojewódzkiej.
4. Przyjmuje siê mo¿liwoœæ przebudowy i zastêpowanie
istniej¹cych sieci elektroenergetycznych nowymi odcinkami sieci.
5. Przyjmuje siê mo¿liwoœæ budowy stacji transformatorowych na obszarze planu, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu oraz interesów prawnych
w³aœcicieli terenów.
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§8
Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów oraz
zasady zabudowy i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
1. 1 RU – TEREN OBS£UGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE ROLNO – HODOWLANYM (HISTORYCZNY ZESPÓ£ FOLWARCZNY) – zachowanie
istniej¹cej funkcji
2. Powierzchnia: 9,26 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Obowi¹zuje zachowanie wszystkich obiektów
budowlanych zrealizowanych przed 1945 rokiem. Nowa zabudowa mo¿e byæ realizowana
poza obszarem dworskiego historycznego zespo³u budowlanego pod warunkiem zachowania nastêpuj¹cych zasad:
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: w strefie
ochrony konserwatorskiej dworskiego historycznego zespo³u budowlanego z ograniczeniami
zabudowy:
— 20,0 m od pni pomników przyrody
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód,
— powierzchnia zabudowy ³¹czna z zabudow¹ istniej¹c¹ – nie wiêcej ni¿ 25% powierzchni terenu dzia³ki;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 25% powierzchni dzia³ki; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, mierzona od poziomu terenu do
kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok. 40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok. 22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
— nie dopuszcza siê wtórnych podzia³ów terenu.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu.
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— czêœæ terenu le¿y w granicach historycznego
zespo³u budowlanego, na terenie znajduj¹ siê
zabytki nieruchome chronione aktem prawa
miejscowego (art. 145 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) – obowi¹zuj¹
tu zasady okreœlone w § 4 pkt.7.;
— pó³nocna czêœæ terenu le¿y w granicach strefy ochrony konserwatorskiej dworskiego historycznego zespo³u budowlanego z ograniczeniami zabudowy;
— wszelkie dzia³ania w obszarze jednostki – tak
w odniesieniu do budynków jak gruntów i zieleni – wymagaj¹ uzyskania stosownego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
— zasiêg uci¹¿liwoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci.
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
— miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki w iloœci:
— 1 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej,
— 1 mp/5 zatrudnionych.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie dopuszcza siê
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— zaleca siê program produkcji nie koliduj¹cy z zabytkowym charakterem historycznego zespo³u budowlanego
1. 2 UK,UT – TEREN US£UG KULTURY I TURYSTYKI
– ZESPÓ£ PA£ACOWY
2. Powierzchnia: 1,86 ha
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ w czêœci istniej¹cego obiektu œciœle zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ i turystyczn¹.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – obowi¹zuje zachowanie stanu istniej¹cego zagospodarowania i ochrona
historycznej zabudowy – priorytet wymagañ konserwatorskich w zakresie ochrony i opieki nad
zabytkami.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— nie dopuszcza siê wtórnych podzia³ów terenu,
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach nieruchomoœci zabytkowej Pa³acu Sierakowskich wpisanej do rejestru
zabytków (nr 620, 1972.12.21.), obowi¹zuj¹ tu
zasady okreœlone w § 4 pkt. 1;
— na terenie znajduj¹ siê zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego – obowi¹zuj¹
tu zasady okreœlone w § 4 pkt.7.
— wszelkie dzia³ania w obszarze jednostki – tak
w odniesieniu do budynków jak gruntów i zieleni – wymagaj¹ uzyskania stosownego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
— miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki w iloœci:
— 1 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej,
— 1 mp/5 zatrudnionych.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie dopuszcza siê
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7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— zaleca siê wdro¿enie programu kompleksowej
opieki nad zabytkowym zespo³em pa³acowym.
1. 3 ZP – FRAGMENT PARKU – TEREN DAWNEGO
OGRODU WARZYWNEGO
2. Powierzchnia: 1,93 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zagospodarowania terenu
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 95% powierzchni dzia³ki; ogród kwiatowy i
warzywny z dopuszczeniem niskopiennych
drzew owocowych z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— nie dopuszcza siê wtórnego podzia³u nieruchomoœci
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
5. teren le¿y w granicach nieruchomoœci zabytkowej
wpisanej do rejestru, obowi¹zuj¹ zasady okreœlone
w § 4 pkt.1.
6. – wszelkie dzia³ania w obszarze jednostki – tak w
odniesieniu do budynków jak gruntów i zieleni – wymagaj¹ uzyskania stosownego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z istniej¹cej drogi 1 KDZ i drog¹ wewnêtrzn¹ na terenie 1 RU
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie dopuszcza siê
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— zaleca siê zintegrowanie tej czêœci historycznego
parku z jego g³ównym terenem (4 ZP).
1. 4 ZP – TEREN HISTORYCZNEGO PARKU
2. Powierzchnia: 7,08 ha
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ zwi¹zanych z
obs³ug¹ techniczn¹ terenu oraz obiekty ma³ej architektury. Zaleca siê odtworzenie historycznych obiektów ma³ej architektury, uk³adu dróg i alei oraz stawów.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie i renowacja istniej¹cych elementów ma³ej architektury, oœwietlenie lampami
energooszczêdnymi w stylu nawi¹zuj¹cym do
stylu architektonicznego pa³acu,
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— powierzchnia zabudowy – zgodnie z dokumentacj¹ historyczn¹ parku,
— powierzchnia biologicznie czynna – jak w stanie istniej¹cym, w przypadku nowych nasadzeñ
nale¿y przyj¹æ dobór zieleni zmierzaj¹cy do odtworzenia zniszczonych pomników przyrody,
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— nie dopuszcza siê podzia³ów wtórnych
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach nieruchomoœci zabytkowej wpisanej do rejestru.
Na terenie parku znajduje siê 11 pomników przyrody od nr 37/93 do nr 47/93, wpisanych do rejestru Rozporz¹dzeniem Wojewody Elbl¹skiego
z dnia 30 czerwca 1993 r.
Ochrona ich polega na przestrzeganiu zakazów:
— wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzewa;
— umieszczania tablic, napisów oraz innych znaków na drzewach, nie zwi¹zanych z ich ochron¹;
— wznoszenia jakichkolwiek budowli w promieniu
20,0 m od pnia drzewa.
Park Pa³acowy jest wpisany do rejestru zabytków (nr 24/78, 1978.02.24.), obowi¹zuj¹ tu zasady okreœlone w § 4. Na terenie parku znajduje
siê zabytkowa wy³¹czona z u¿ytkowania wie¿a
ciœnieñ. Obiekt ten, ze wzglêdu na wartoœci kulturowe podlega ochronie, zgodnie z ustaleniami § 4.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi zbiorczej 1 KDZ
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— nie dopuszcza siê
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— zaleca siê wdro¿enie programu renowacji zabytkowego parku.
1. 5 W – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– STUDNIA WODOCI¥GOWA
2. Powierzchnia: 0,0025 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: jak w stanie istniej¹cym,
— powierzchnia zabudowy – jak w stanie istniej¹cym,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala
siê,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dopuszcza siê zmiany,
— geometria dachu – nie dopuszcza siê zmiany.
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3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnych podzia³ów.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach nieruchomoœci zabytkowej wpisanej do rejestru, obowi¹zuj¹ zasady
okreœlone w § 4 uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ i poprzez
teren 4ZP.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— jak w stanie istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 6 WS – CIEK WODNY PE£NI¥CY FUNKCJÊ ROWU
MELIORACYJNEGO
2. Powierzchnia: 0,16 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
— wzd³u¿ cieku, po obu jego stronach nale¿y pozostawiæ wolne pasy szerokoœci minimum
5,0 m bez trwa³ej zabudowy i nasadzeñ, w celu umo¿liwienia wykonywania prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
dotyczy
— szerokoœæ frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— czêœæ terenu le¿y w obszarze historycznego zespo³u budowlanego
— nale¿y pozostawiæ bez zmian naturalny, historyczny przebieg obiektu
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu nale¿y zapewniæ poprzez tereny przyleg³e
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie ustala siê
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%
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8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 7 ZK – TEREN ZIELENI KRAJOBRAZOWEJ
2. Powierzchnia: 0,46 ha
Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ zwi¹zanych z
funkcj¹ rekreacyjn¹ stawu oraz obiekty ma³ej architektury, t.j. – pla¿a z zapleczem sanitarnym, sezonowy punkt gastronomiczny, przystañ, wypo¿yczalnia
sprzêtu p³ywaj¹cego itp.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zagospodarowania terenu
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 60% powierzchni dzia³ki; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach historycznego zespo³u
budowlanego, warunki u¿ytkowania zgodne z
zasadami okreœlonymi w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej,
— 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach terenu
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 8 WS – TEREN WÓD ŒRÓDL¥DOWYCH – STAW
O FUNKCJI KRAJOBRAZOWEJ I REKREACYJNEJ
2. Powierzchnia: 2,54 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy,
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy,
— geometria dachu – nie dotyczy,
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— nie dotyczy
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3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— brzegi stawu nale¿y umocniæ materia³em naturalnym (faszyn¹, kamieniem polnym),
— staw le¿y w granicach historycznego zespo³u
budowlanego i jest jego elementem, warunki
u¿ytkowania zgodne z zasadami okreœlonymi
w§4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie ustala siê
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 9 G – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
ISTNIEJ¥CE ZAMKNIÊCIE GAZOCI¥GU WYSOKIEGO CIŒNIENIA (PROJEKTOWANA STACJA REDUKCYJNO–POMIAROWA, GAZU I –go stopnia
2. Powierzchnia: 0,01 ha (30 x 30 m)
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: zgodnie z
warunkami technicznymi,
— powierzchnia zabudowy – zgodnie z warunkami technologicznymi,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 10% powierzchni terenu,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1 kondygnacja – zgodnie z warunkami technicznymi,
— geometria dachu – dwu – lub czterospadowy, o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w w strefie ochrony konserwatorskiej
– zakaz zabudowy
— zasiêg strefy ochronnej od projektowanej stacji nie mo¿e wykraczaæ poza granicê terenu.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 21 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y.
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6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 10 R – TEREN UPRAW POLOWYCH – BEZ ZABUDOWY
2. Powierzchnia: 10,66 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— nie dotyczy.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w w strefie ochrony konserwatorskiej z
zakazem zabudowy i ograniczeniami zabudowy
— nale¿y zachowaæ strefê bezpieczeñstwa o szer.
8,0 m po obu stronach gazoci¹gu wysokiego ciœnienia oraz pas terenu o szerokoœci 5,0 m
wzd³u¿ cieku wodnego, wolny od zabudowy i
nasadzeñ, w celu umo¿liwienia prowadzenia
prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie ustal siê
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
11 RU – TEREN OBS£UGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE ROLNO – HODOWLANYM
1. Powierzchnia: 4,97 ha
Dopuszcza siê lokalizacjê uci¹¿liwych us³ug.
3. Zasady ochrony i kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu.
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
W strefie ochrony konserwatorskiej dworskiego historycznego zespo³u budowlanego z ograniczeniami zabudowy obowi¹zuje:
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹,
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 25%;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 25% powierzchni dzia³ki; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z uwzglêdnieniem
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miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, nie mo¿e przekroczyæ 10,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok. 40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w strefach ochrony konserwatorskiej z
zakazem zabudowy i ograniczeniami zabudowy
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4, pkt. 3 i 4
— zasiêg uci¹¿liwoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ i drog¹
lokaln¹ 4 KDL.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— na terenie 11 RU znajduje siê wnêtrzowa trafostacja do której nale¿y zapewniæ swobodny dojazd.
1. 12 K – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŒCI 250 m3/d
2. Powierzchnia: 0,36 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹,
— powierzchnia zabudowy – uwarunkowana wymaganiami technologicznymi,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siê.
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – uwarunkowana wymaganiami technologicznymi,
— geometria dachu – nie ustala siê.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3 Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
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zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4
zasiêg uci¹¿liwoœci nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 4 KDL.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—
—

1. 13 ZP – TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ – ogród
kwiatowy i warzywny, pasieka
2. Powierzchnia: 0,32 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – bez zabudowy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 90% powierzchni dzia³ki; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— nie dopuszcza siê wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej –
zakaz zabudowy
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 4 KDL.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 14 i 15 WS – TEREN WÓD ŒRÓDL¥DOWYCH – ciek
wodny stanowi¹cy element uk³adu melioracyjnego
2. Powierzchnia: 0,23 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— wzd³u¿ cieku, po obu jego stronach nale¿y zachowaæ pas terenu o szerokoœci 5,0 m wolny
od zabudowy i nasadzeñ, w celu umo¿liwienia
prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
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powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
dotyczy,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – nale¿y zapewniæ poprzez tereny przyleg³e.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie ustala siê
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

16 MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
1. Powierzchnia: 0,0670 ha
Dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 25%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok. 40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok. 22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— nie dopuszcza siê wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej –
ograniczenie zabudowy, obowi¹zuj¹ zasady
okreœlone w § 4 uchwa³y
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 4 KDL.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/1 mieszkanie i 1 mp/50 m powierzchni
u¿ytkowej us³ug – nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 17 W – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– UJÊCIE WODY
2. Powierzchnia: 0,45 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zagospodarowania terenu
— dopuszcza siê sytuowanie urz¹dzeñ œciœle zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu
— powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala
siê.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej –
zakaz zabudowy
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ i drog¹
lokaln¹ 4 KDL.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 18 K – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– PRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓW
2. Powierzchnia: 0,0025 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala
siê, obiekt stanowiæ bêdzie budowlê podziemn¹
— powierzchnia zabudowy – wg potrzeb technologicznych,
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powierzchnia biologicznie czynna – powierzchniê naziemn¹ nale¿y pokryæ traw¹
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – wg potrzeb technologicznych,
— geometria dachu – nie dotyczy.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.

Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— czêœæ terenu znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej – zakaz zabudowy, obowi¹zuj¹ tu
zasady okreœlone w § 4 pkt. 3
— czêœæ terenu znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej z ograniczeniami zabudowy – obowi¹zuj¹ tu zasady okreœlone w § 4 pkt. 4
— nale¿y zachowaæ pas terenu o szer. 5,0 m
wzd³u¿ cieków wodnych, wolny od zabudowy i
nasadzeñ w celu umo¿liwienia wprowadzenia
prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Nale¿y tak¿e zapewniæ dojazd do brzegów cieków
wodnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/10 widzów – nale¿y zapewniæ w granicach
terenu
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.

1. 19 US – TEREN SPORTU I REKREACJI – BOISKA
SPORTOWE
2. Powierzchnia: 3,46 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: mo¿liwoœæ
budowy trybun
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 10%
powierzchni dzia³ki;
— powierzchni biologicznie czynna – nie mniej ni¿
30%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków
klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala siê
— geometria dachu – nie ustala siê.
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu

1. 20 UI – TEREN US£UG SPECJALNYCH – STRA¯
PO¯ARNA ORAZ ZAPLECZE SANITARNE I SOCJALNE TERENÓW SPORTU I REKREACJI
2. Powierzchnia: 0,26 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— rozbudowa istniej¹cego obiektu, poprzedzona
badaniami geologicznymi gruntu i ewentualn¹ jego wymian¹, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wystêpowania torfów
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 15 –
20% powierzchni dzia³ki;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 20% powierzchni dzia³ki; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, mierzona od poziomu terenu do
kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,

—
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szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy,
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach historycznego zespo³u
budowlanego, obowi¹zuj¹ tu zasady okreœlone
w § 4 uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach terenu
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— w kolorystyce elewacji i dachów nale¿y zastosowaæ
barwy tradycyjnych materia³ów budowlanych takich jak ceg³a, wapno, drewno, kamieñ.
—

1. 21 R – TEREN UPRAW ROLNYCH – BEZ ZABUDOWY
2. Powierzchnia:
— 21.1R – 1,45 ha
— 21.2R – 12,3375 ha
— 21.3R – 11,0 ha
— 21.4R – 2,64 ha
— 21.5R – 8,53 ha
— 21.6R – 1,21 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nie dotyczy,
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy,
— geometria dachu – nie dotyczy.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
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nale¿y zachowaæ pas terenu o szer. 5,0 m
wzd³u¿ cieków wodnych, wolny od zabudowy i
nasadzeñ w celu umo¿liwienia wprowadzenia
prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Nale¿y tak¿e zapewniæ dojazd do brzegów cieków
wodnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drogami lokalnymi i dojazdowymi
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy.
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 22 MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 0,22 ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy
— linia dla nowej zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 15 –
20% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek, w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z
uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – minimum 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4
— teren le¿y w granicach historycznego zespo³u
budowlanego.
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/1 mieszkanie i 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej us³ug – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 23 UO – TEREN ZABUDOWY US£UGOWEJ –
US£UGI OŒWIATY
2. Powierzchnia: 0,39 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie i modernizacja istniej¹cej zabudowy
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: dla nowej
zabudowy
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30%
powierzchni terenu,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 25%, w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2,5
kondygnacji, nie mo¿e przekroczyæ 12,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
dopuszcza siê podzia³u wtórnego,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4,
— teren le¿y w granicach historycznego zespo³u
budowlanego.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
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6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 24 K – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓW
2. Powierzchnia: 0,0025 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— obiekt bêdzie stanowi³ budowlê podziemn¹,
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: wg potrzeb
technicznych,
— powierzchnia zabudowy – wg potrzeb technicznych,
— powierzchnia biologicznie czynna – powierzchniê ziemn¹ budowli nale¿y pokryæ traw¹,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 9 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 25 WS – TEREN WÓD ŒRÓDL¥DOWYCH – KANA£
WAPLEWSKI
2. Powierzchnia:
— 25.1WS – 0,49 ha
— 25.2WS – 1,72 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy,
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 51

— 3362 —

wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy,
— geometria dachu – nie dotyczy,
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— historyczny ciek wodny, brzegi nale¿y umocniæ
materia³ami naturalnymi (faszyna, kamieñ),
— wzd³u¿ kana³u nale¿y pozostawiæ wolne pasy
szerokoœci 5,0 m bez trwa³ej zabudowy i nasadzeñ w celu umo¿liwienia wykonywania prac
konserwacyjnych i modernizacyjnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – istniej¹cymi i projektowanymi
drogami (4KDL, 9KDD, 19KDD) oraz przez tereny
przyleg³e.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 26 MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
2. Powierzchnia: 0,68 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy
— linia nowej zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV.
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 15 –
20% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek, w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z
uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
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geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4 uchwa³y,
— teren le¿y w granicach historycznego zespo³u
budowlanego,
— na terenie znajduj¹ siê zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego,
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1KDZ i drog¹
dojazdow¹ 9KDD
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/1 mieszkanie i 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej us³ug – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 27 MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 0,58 ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek, w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z
uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
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wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej z
ograniczeniami zabudowy
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 9KDD
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie – nale¿y zapewniæ w granicach
w³asnej dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 28 ZK – TEREN ZIELENI KRAJOBRAZOWEJ
2. Powierzchnia: 0,02 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 95%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 9 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 29 U – TEREN KOŒCIO£A PARAFIALNEGO – HISTORYCZNA KAPLICA DWORSKA
2. Powierzchnia: 0,11 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: jak w stanie istniej¹cym,
— powierzchnia zabudowy – jak w stanie istniej¹cym,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala
siê,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – jak w stanie istniej¹cym,
— geometria dachu – jak w stanie istniej¹cym.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach historycznego zespo³u
budowlanego, u¿ytkowanie zgodne z zasadami okreœlonymi w § 4
— na terenie znajduje siê Koœció³ Parafialny wpisany do rejestru zabytków (nr 277/93,
1993.06.16.) obowi¹zuj¹ tu zasady okreœlone
w § 4 pkt. 1.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 3 KDL i dojazdow¹ 6 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
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1. 30 MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 2,34 ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami lokalnymi i dojazdowymi,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 15 –
20% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z
uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4 uchwa³y
— na terenie znajduj¹ siê zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego,
— czêœæ terenu le¿y w granicach historycznego
zespo³u budowlanego,
— czêœæ terenu le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej z ograniczeniami zabudowy,
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drogami 1 KDZ, 3 KDL, 6 KDD,
7 KDD.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/1 mieszkanie i 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej us³ug – nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
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7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 31 ZP – TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ – OGRODY
2. Powierzchnia: 1,93 ha
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: 6,0 m od
drogi dojazdowej
— powierzchnia zabudowy –nie wiêcej ni¿ 0,1%
powierzchni terenu
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 90%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2,5 m
— geometria dachu – dwuspadowe o nachyleniu od
22O do 40O
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— czêœæ terenu le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej z ograniczeniami zabudowy, obowi¹zuj¹ tu zasady okreœlone w § 4 pkt. 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 7 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 32 MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 2,72 ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
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3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami dojazdowymi,
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
— 12,0 m od lasu,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód,
— 20,0 m od osi drogi 3 KDD
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% ka¿dej z wydzielonych dzia³ek; dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok. 40O
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie zbli¿ony do 90 O
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4, czêœæ terenu le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej z
ograniczeniami zabudowy
— fragment terenu le¿y w granicach strefy ochrony archeologicznej – stanowiska œladów osadniczych z XIII–XVw. Inwestycje na tym terenie
musz¹ byæ poprzedzone wyprzedzaj¹cymi badaniami wykopaliskowymi i uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 7 KDD
— miejsca parkingowe w liczbie wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/1 mieszkanie i 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej us³ug – nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
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1. 33 ZP – TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ O CHARAKTERZE PARKOWYM
2. Powierzchnia: 1,45 ha
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: minimum
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami dojazdowymi
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 0,1%
powierzchni terenu
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 90%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej ni¿ 2,5 m
— geometria dachu – dwuspadowy o nachyleniu
od 22O do 40O
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
podzia³ów wtórnych,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 7 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 34 US – TEREN SPORTU I REKREACJI – OGRÓD
ZABAW DZIECIÊCYCH
2. Powierzchnia: 0,39 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: bez zabudowy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 80%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
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zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy;
— geometria dachu – nie dotyczy.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 7 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 35 UO – TEREN ZABUDOWY US£UGOWEJ –
US£UGI OŒWIATY, KULTURY, ITP.
2. Powierzchnia: 0,21 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30%
powierzchni terenu,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 25%, w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – jak w stanie istniej¹cym,
— geometria dachu – jak w stanie istniej¹cym.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
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3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 7 KDD.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej us³ug
— 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 36 MW – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 0,87ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy, modernizacja w kierunku okreœlonym w § 4
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami dojazdowymi,
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
— powierzchnia zabudowy – jak w stanie istniej¹cym,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ w stanie istniej¹cym,
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – dopuszcza siê podzia³ nieruchomoœci pod warunkiem zapewnienia dostêpu ka¿dej dzia³ki do
drogi publicznej oraz zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej w proporcjach 8,0 m 2/1
mieszkañca.
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 7 KDD
— miejsca parkingowe – na terenie wydzielonego
parkingu
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5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 37 UH,UG – TEREN US£UG HANDLU I GASTRONOMII
2. Powierzchnia: 0,07 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy, modernizacja w kierunku okreœlonym w § 4
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni terenu,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 20% powierzchni terenu,
— wysokoœæ projektowanej i modernizowanej zabudowy – do 9,0 m
— geometria dachu – dwuspadowy o nachyleniu
ok.40O lub ze œciank¹ kolankow¹ o nachyleniu
ok.22O
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
podzia³u wtórnego
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach historycznego zespo³u
budowlanego, u¿ytkowanie zgodne z zasadami okreœlonymi w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1KDZ i drog¹
dojazdow¹ 7 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
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1. 38 MW – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 1,00 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy, modernizacja w kierunku okreœlonym w § 4
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami dojazdowymi,
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
— powierzchnia zabudowy – jak w stanie istniej¹cym,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ w stanie istniej¹cym,
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – dopuszcza siê podzia³ nieruchomoœci pod warunkiem zapewnienia dostêpu ka¿dej dzia³ki do
drogi publicznej oraz zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej w proporcjach 8,0 m 2/1
mieszkañca.
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie ustala siê,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— na terenie znajduj¹ siê zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego,
— teren le¿y w granicach historycznego zespo³u budowlanego i w strefie ochrony konserwatorskiej z
ograniczeniami zabudowy,
— u¿ytkowanie zgodne z zasadami okreœlonymi w
§4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ oraz drogami dojazdowymi 7 KDD i 8KDD
— miejsca parkingowe – na terenie wydzielonego
parkingu
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 39 E – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– urz¹dzenia elektroenergetyki – trafostacja
2. Powierzchnia: 0,0025 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
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linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala
siê – wg potrzeb
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 60%
powierzchni terenu,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 20%powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1 kondygnacja
— geometria dachu – dach dwuspadowy o nachyleniu ok.22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach historycznego zespo³u
budowlanego, u¿ytkowanie zgodne z zasadami okreœlonymi w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 40 WS – TEREN WÓD ŒRÓDL¥DOWYCH – KANA£
WAPLEWSKI – ciek wodny stanowi¹cy element uk³adu melioracyjnego
2. Powierzchnia: 0,41 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— wzd³u¿ cieku, po obu jego stronach nale¿y zachowaæ pas terenu o szerokoœci 5,0 m wolny
od zabudowy i nasadzeñ, w celu umo¿liwienia
prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
dotyczy,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
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Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nale¿y pozostawiæ bez zmian naturalny, historyczny przebieg cieku a jego brzegi umocniæ
materia³em naturalnym (faszyny, kamieñ).
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – nale¿y zapewniæ poprzez tereny przyleg³e.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie ustala siê
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 41 ZP – TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ O CHARAKTERZE PARKOWYM
2. Powierzchnia: 0,6147 ha
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 0,1%
powierzchni terenu
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 90%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej ni¿ 2,5 m
— geometria dachu – dwuspadowy o nachyleniu
od 22O do 40O
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nale¿y zachowaæ pas terenu o szer. 5,0 m
wzd³u¿ cieków wodnych, wolny od zabudowy i
nasadzeñ w celu umo¿liwienia prowadzenia
prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Na-
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le¿y tak¿e zapewniæ dojazd do brzegów cieków
wodnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 7 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 42 ZL – TEREN LEŒNY
2. Powierzchnia: 0,4507 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nale¿y zachowaæ pas terenu o szer. 5,0 m
wzd³u¿ cieków wodnych, wolny od zabudowy i
nasadzeñ w celu umo¿liwienia prowadzenia
prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Nale¿y tak¿e zapewniæ dojazd do brzegów cieków
wodnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 7 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 43 ZL – TEREN LEŒNY
2. Powierzchnia: 6,9827 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
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3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nale¿y zachowaæ pas terenu o szer. 5,0 m
wzd³u¿ cieków wodnych, wolny od zabudowy i
nasadzeñ w celu umo¿liwienia prowadzenia
prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Nale¿y tak¿e zapewniæ dojazd do brzegów cieków
wodnych.
— pó³nocno – zachodni fragment terenu le¿y w
granicach strefy ochrony archeologicznej – stanowisko œladów osadnictwa z XIII–XV w. Nowe
nasadzenia na tym terenie musz¹ byæ poprzedzone wyprzedzaj¹cymi badaniami wykopaliskowymi, u¿ytkowanie zgodne z zasadami
okreœlonymi w § 4 pkt 3.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 2 KDZ i drog¹
dojazdow¹ 6 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 44 ZP – TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ O CHARAKTERZE PARKOWYM
2. Powierzchnia: 0,7010 ha
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z ci¹giem pieszo – jezdnym,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód,
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powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 0,1%
powierzchni terenu
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 90%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej ni¿ 2,5 m
— geometria dachu – dwuspadowy o nachyleniu
od 22O do 40O
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3. 3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nale¿y zachowaæ pas terenu o szer. 5,0 m
wzd³u¿ cieków wodnych, wolny od zabudowy i
nasadzeñ w celu umo¿liwienia prowadzenia
prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Nale¿y tak¿e zapewniæ dojazd do brzegów cieków
wodnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – ci¹giem pieszo – jezdnym 25 KX
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 45 K – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– PRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓW
2. Powierzchnia:
45.1 K – 0,021 ha
45.2 K – 0,0025 ha
45.3 K – 0,0025 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – obiekt bêdzie stanowi³ budowlê podziemn¹
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: wg potrzeb
technicznych,
— powierzchnia zabudowy – wg potrzeb technicznych,
— powierzchnia biologicznie czynna – powierzchniê ziemn¹ budowli nale¿y pokryæ traw¹,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie ustala siê,
— geometria dachu – nie ustala siê.
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3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 46 MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 0,21ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹ i nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy, modernizacja w kierunku okreœlonym w § 4
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% powierzchni dzia³ki, w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
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k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— na terenie znajduj¹ siê zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego,
— teren le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej z
ograniczeniami zabudowy,
— u¿ytkowanie zgodne z zasadami okreœlonymi
w§4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/1 mieszkanie i 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej us³ug – nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 47 U – TEREN US£UG
2. Powierzchnia: 0,22 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy, modernizacja w kierunku okreœlonym w § 4
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% powierzchni dzia³ki, w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji, mierzona od poziomu terenu do
kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 9,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
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3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej z
ograniczeniami zabudowy, u¿ytkowanie zgodne
z zasadami okreœlonymi w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej i 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 48 U – TEREN US£UG – preferowana funkcja – stacja paliw
2. Powierzchnia: 0,24 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 20,0 m od lasu – dystrybutory i studzienki nad
zbiornikami,
— 12,0 m od lasu inna zabudowa,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 15% powierzchni dzia³ki, w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech
pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1 kondygnacja, nie mo¿e przekroczyæ 5,0 m;
— geometria dachu – dach dwu– lub wielospadowy o nachyleniu ok.22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
podzia³ów wtórnych,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
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czêœæ terenu le¿y w zasiêgu strefy uci¹¿liwoœci
cmentarza – w tej strefie nie nale¿y uprawiaæ
roœlin konsumpcyjnych (warzyw, owoców).
— uci¹¿liwoœæ obiektu nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – wjazd z drogi zbiorczej 1 KDZ,
wyjazd za poœrednictwem ci¹gu pieszo – jezdnego 25 KX na drogê zbiorcz¹ 2 KDZ.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej i 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 49 ZC – TEREN CMENTARZA
2. Powierzchnia: 1,14 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dopuszcza siê realizacjê kaplicy przedpogrzebowej
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 12,0 m od lasu,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 10%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala
siê,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1 kondygnacja,
— geometria dachu – dach stromy o nachyleniu
ok.40 O lub pó³p³aski na œciance kolankowej, o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
podzia³ów wtórnych,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— 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.
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 1 KDZ i drog¹
dojazdow¹ 11 KDD
— miejsca parkingowe do obs³ugi cmentarza na terenie 30 KP
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— w miarê mo¿liwoœci zachowaæ starsze i okaza³e
drzewa.
1. 50 ZL – TEREN LEŒNY
2. Powierzchnia: 3,45 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nale¿y zachowaæ pas terenu o szer. 5,0 m
wzd³u¿ cieków wodnych, wolny od zabudowy i
nasadzeñ w celu umo¿liwienia prowadzenia
prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Nale¿y tak¿e zapewniæ dojazd do brzegów cieków
wodnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorcz¹ 2 KDZ i drog¹
dojazdow¹ 11 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
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1. 51 MW, MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ I JEDNORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 1,38 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹ i dojazdow¹,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 15,0 m;
— geometria dachu – jak w stanie istniej¹cym
ewentualnie dachy dwuspadowe lub czterospadowe o nachyleniu ok. 22 O lub ok. 40O.
— maksymalna intensywnoœæ zabudowy – 0,7
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— wielkoœæ dzia³ki uzale¿niona jest od spe³nienia
w jej granicach warunków urbanistycznych w
zakresie zieleni przydomowej – wyliczonej wg
wskaŸnika: 8 m2/1 mieszkañca i miejsc parkingowych wyliczonych wg wskaŸnika: 1 mp/1
mieszkanie.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— na terenie znajduj¹ siê zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego,
— pó³nocna czêœæ terenu le¿y w strefie ochrony
konserwatorskiej z ograniczeniami zabudowy,
— u¿ytkowanie zgodne z zasadami okreœlonymi
w § 4 uchwa³y.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 5 KDL i drog¹
dojazdow¹ 10 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y.
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 52 U – TEREN US£UG
2. Powierzchnia: 0,40 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki
— powierzchnia biologicznie czynna – nie wiêcej
ni¿ 25% powierzchni dzia³ki
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wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 1,5
kondygnacji nie wiêcej ni¿ 9,0 m;
— geometria dachu – symetryczne; dwu– lub wielospadowe o nachyleniu ok.40 O lub ok.22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— minimalna powierzchnia dzia³ki – 1500,0 m,
— szerokoœci frontu dzia³ki – minimum 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granicy dzia³ki w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— czêœæ terenu le¿y w zasiêgu strefy uci¹¿liwoœci
cmentarza – w tej strefie nie nale¿y uprawiaæ
roœlin konsumpcyjnych (warzyw, owoców).
— uci¹¿liwoœæ dzia³alnoœci gospodarczej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi zbiorczej 1 KDZ,
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika w iloœci:
2
— 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej i 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 53 MN. MW – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ I JEDNORODZINNEJ
Zachowanie istniej¹cej zabudowy zabytkowej, postulowanej do wpisu do rejestru konserwatorskiego.
2. Powierzchnia: 1,10 ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – jak w stanie istniej¹cym;
— geometria dachu – jak w stanie istniej¹cym. Nale¿y zmodernizowaæ istniej¹c¹ zabudowê zgodnie z zasadami ustalonymi w § 4 uchwa³y.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
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minimalna powierzchnia dzia³ki – 1000,0 m 2
— szerokoœci frontu dzia³ki – minimalna 20,0 m
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— czêœæ terenu le¿y w zasiêgu strefy uci¹¿liwoœci
cmentarza – w tej strefie nie nale¿y uprawiaæ
roœlin konsumpcyjnych (warzyw, owoców).
— zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 uchwa³y.
— na terenie znajduj¹ siê zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi zbiorczej 1 KDZ i drogi dojazdowej 13 KDD
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie – nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 54 ZP – TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ – OGRODY
2. Powierzchnia: 0,54 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Realizacja ma³ej architektury:
— w formie murków oporowych z kamienia naturalnego, urz¹dzeñ zabaw dzieciêcych, pergoli, ³awek itp.
Oœwietlenie – lampami energooszczêdnymi
umieszczonymi na wysokoœci – nie wiêkszej ni¿
2,5 m.
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
Na stoku wzniesienia o nachyleniu pó³nocno–wschodnim mo¿liwa jest realizacja urz¹dzeñ
dla sportów zimowych.
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – zapewniony jest ci¹giem pieszo–jezdnym 24 KX
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 55 MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
2. Powierzchnia:
55.1 MN = 1,47 ha
55.2 MN = 0,41 ha
W parterach budynków dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹;
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondygnacji – nie wiêcej ni¿ 9,0 m;
— geometria dachu – symetryczny, dwuspadowy o
nachyleniu ok.40 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
2
— powierzchnia dzia³ki – nie mniej ni¿ 1000,0 m
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie mniej ni¿ 20,0 m
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi lokalnej 5 KDL i drogi dojazdowej 10 KDD
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie
2
— 1 mp/50 m – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
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7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 56 U – TEREN US£UG
2. Powierzchnia: 0,16 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy zabytkowej
— linia zabudowy – jak w stanie istniej¹cym
— powierzchnia zabudowy – jak w stanie istniej¹cym
— powierzchnia biologicznie czynna – jak w stanie istniej¹cym
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – jak w stanie istniej¹cym
— geometria dachu – jak w stanie istniej¹cym
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— wielkoœæ wydzielonych dzia³ek – wg potrzeb wynikaj¹cych z funkcji
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— na terenie znajduj¹ siê zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego, obowi¹zuj¹
zasady zapisane w § 4 uchwa³y
— uci¹¿liwoœæ dzia³alnoœci gospodarczej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi dojazdowej 13 KDD,
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej us³ug
— 1 mp/5 zatrudnionych, nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 57 U,P – TEREN US£UG I PRODUKCJI
2. Powierzchnia: 0,71 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹,
— 12,0 m od linii rozgraniczaj¹cej lasu
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powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30%
powierzchni terenu
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 30% powierzchni terenu
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej ni¿ 15,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1500,0 m 2,
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granicy dzia³ki w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O.
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nale¿y zachowaæ istniej¹cy drzewostan.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ zbiorczej 5 KDL,
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
2
— 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej i 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 58 K – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– PRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓW
2. Powierzchnia: 0,0025 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie ustala
siê, obiekt stanowiæ bêdzie budowlê podziemn¹
— powierzchnia zabudowy – wg potrzeb technologicznych,
— powierzchnia biologicznie czynna – nale¿y maksymaln¹ powierzchniê pokryæ traw¹,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – wg potrzeb technologicznych,
— geometria dachu – nie dotyczy.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy.
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3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 5 KDL
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 59 C,E,K – TEREN URZ¥DZEÑ TECHNICZNYCH
CIEP£OWNICZYCH, TRAFOSTACJI I PRZEPOMPOWNI ŒCIEKÓW
2. Powierzchnia: 0,81 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cych obiektów urbanistycznych i zagospodarowania terenu
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— wg potrzeb technologicznych
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— uci¹¿liwoœæ dzia³alnoœci nie mo¿e przekraczaæ
granic w³asnoœci
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 5 KDL,
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/5 zatrudnionych, nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 60 MN – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ,
JEDNORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 0,19 ha
W parterze budynku dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿liwe:
— nie koliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹,
— nie wymagaj¹ce obs³ugi transportem ciê¿kim.
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3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cej zabudowy
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹;
— 12,0 m od lasu;
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondygnacji – nie wiêcej ni¿ 9,0 m;
— geometria dachu – dachy strome o nachyleniu
ok.40O lub pó³p³askie na œciance kolankowej o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000,0 m 2
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie mniej ni¿ 20,0 m
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— liniê energetyczn¹ niskiego napiêcia nale¿y skablowaæ lub zachowaæ odleg³oœæ zabudowy – 4,0 m.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 5 KDL.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie
2
— 1 mp/50 m powierzchni u¿ytkowej us³ug – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 61 ZL – TEREN LEŒNY
2. Powierzchnia: 1,21 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnych podzia³ów
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3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie dopuszcza siê wycinki drzew za wyj¹tkiem
ciêæ sanitarnych
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi lokalnej 5 KDL.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 62 ZK – TEREN ZIELENI KRAJOBRAZOWEJ
2. Powierzchnia: 0,41 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 95%; w przypadku nowych nasadzeñ dobór
zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 10 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 63 U – US£UGI (wie¿a widokowa, kawiarnia itp.)
2. Powierzchnia: 0,08 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
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3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cego obiektu wie¿y ciœnieñ
— nie dopuszcza siê zmian w architekturze, a w
dostosowaniu do nowej funkcji nale¿y zachowaæ zasady zapisane w § 4 uchwa³y.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnego podzia³u
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— na terenie znajduje siê – dawna wie¿a ciœnieñ –
obiekt zabytkowy, postulowany do objêcia ochron¹ konserwatorsk¹
— obowi¹zuj¹ zasady zawarte w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi dojazdowej 13 KDD,
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nale¿y pilnie zabezpieczyæ obiekt przed dalszym
zniszczeniem.
1. 64 P, S, B – TERENY PRODUKCJI, SK£ADÓW I BAZ
2. Powierzchnia: 4, 24 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii energetycznej 15 KV;
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 50%
powierzchni terenu;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 10% powierzchni terenu;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – wg potrzeb technologicznych;
— geometria dachu – nie ustala siê.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – minimum 2000,0 m 2
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— na terenie znajduj¹ siê dwie trafostacje – nale¿y zapewniæ odpowiednim s³u¿bom technicznym swobodny dojazd do nich,
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uci¹¿liwoœæ dzia³alnoœci produkcyjnej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoœci.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi lokalnej 5 KDL i drogi dojazdowej 13 KDD
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 65 ZL – TEREN LEŒNY
2. Powierzchnia: 0,53 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi lokalnej 5 KDL
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 66 ZL – TEREN LEŒNY
2. Powierzchnia: 1, 02 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
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powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy
wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi lokalnej 5 KDL
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—
—

1. 67 P, S, B – TEREN PRZEMYS£U, SK£ADÓW I BAZ
2. Powierzchnia: 3,66
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— zachowanie istniej¹cego obiektu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ 7 KDL
— 12,0 m od lasu
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 50%
powierzchni terenu;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 10% powierzchni terenu;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – zgodnie
z wymaganiami technologicznymi;
— geometria dachu – nie ustala siê.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 2000,0 m 2
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie mniej ni¿ 50,0 m
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – ok. 90O
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— uci¹¿liwoœæ dzia³alnoœci gospodarczej nie mo¿e przekraczaæ granic w³asnoœci,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 51

— 3379 —

na terenie znajduje siê oczyszczalnia œcieków –
nale¿y zapewniæ do niej swobodny dojazd odpowiednim s³u¿bom technicznym.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi lokalnej 5 KDL
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 68 W – TEREN URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ – UJÊCIE WODY
2. Powierzchnia: 0,06 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— nie dotyczy
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi lokalnej 5 KDL poprzez
parking 29 KP.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— ujêcie zaopatruje w wodê wy³¹cznie zak³ad przemys³owy na terenie 69. P,B,S
1. 69 ZL – TEREN LEŒNY
2. Powierzchnia:
69.1 = 31,92 ha
69.2 = 54,37 ha
69.3 = 4,34 ha
69.4 = 2,09 ha
69.5 = 1,42 ha
69.6 = 0,74 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
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linia zabudowy – nieprzekraczalna: nie dotyczy
powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— czêœæ terenu le¿y w granicach „Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ”; obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z dróg lokalnych i dojazdowych
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—
—

1. 70 RU – TEREN OBS£UGI GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŒNEJ
2. Powierzchnia: 1,08 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowe
— 30,0 m od lasu
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni terenu;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 25% powierzchni terenu;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 12,0;
— geometria dachu – symetryczny dwuspadowy
o nachyleniu ok.40O lub ok.22O
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 2000,0 m 2
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie mniej ni¿ 20,0 m
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— uci¹¿liwoœæ dzia³alnoœci gospodarczej nie mo¿e przekraczaæ granic w³asnoœci.
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4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi dojazdowej 15 KDD
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 71 RM – TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
2. Powierzchnia: 2,10 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od dróg dojazdowych i drogi wewnêtrznej – 30,0 m od lasu;
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni terenu;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% powierzchni terenu;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondygnacji – nie wiêcej ni¿ 9,0 m;
— geometria dachu – symetryczny, dwuspadowy o
nachyleniu ok.40 O lub ok.22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1500,0 m 2
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie mniej ni¿ 20,0 m
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonym i § 4 uchwa³y
— na terenie znajduj¹ siê zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego,
— teren le¿y w granicach „Obszaru chronionego
krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ”,
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drogami dojazdowymi 15 KDD
i 16 KDD
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie – nale¿y zapewniæ w granicach
w³asnej dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
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7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 72 E– TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– urz¹dzenia elektroenergetyki – istniej¹ca trafostacja
2. Powierzchnia: 0,0025 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z ci¹giem pieszo–jezdnym
— 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem wód
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni terenu,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 20%powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1 kondygnacja
— geometria dachu – dach dwuspadowy o nachyleniu ok.22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – ci¹giem pieszo–jezdnym 23
KX
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 73 PG – TEREN EKSPLOATACJI Z£Ó¯ KRUSZYWA NATURALNEGO
2. Powierzchnia: 8,93 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Eksploatacjê nale¿y prowadziæ na warunkach
okreœlonych w koncesji i projekcie zagospodarowania z³o¿a.
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Po wyeksploatowaniu z³o¿a teren nale¿y zrekultywowaæ na cele wodno – leœne.
Brzegi zbiornika wodnego nale¿y uformowaæ w
skarpy o nachyleniu nie przekraczaj¹cym 20%
i zalesiæ. Projekt rekultywacji powinien uwzglêdniæ rezerwê terenów niezalesionych przeznaczonych na cele realizacji obiektów rekreacji
przywodnej.
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 10,0 m od linii brzegowej zbiornika wodnego
— powierzchnia zabudowy – bez zabudowy;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy;
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 4 uchwa³y
— teren le¿y w granicach „Obszaru chronionego
krajobrazu rzeki Dzierzgoñ”.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 12 KDD i
zbiorcz¹ 1 KDZ.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nadk³ad zdjêty z pola eksploatacji nale¿y wykorzystaæ do rekultywacji terenu. Z³o¿e jest czêœciowo wyeksploatowane. Wskazane jest dokoñczenie
eksploatacji i zrekultywowanie wyrobiska.
1. 74 P – TEREN ZAK£ADU EKSPLOATACJI KRUSZYWA
2. Powierzchnia: 1,51 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi 13 KDD;
— 30,0 m od lasu i terenu ZLz;
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 50%
powierzchni terenu (w tym urz¹dzenia techniczne wolnostoj¹ce);
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powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 10% powierzchni terenu;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy (dotyczy
obiektów kubaturowych) – do 2,0 kondygnacji
– nie wiêcej ni¿ 10,0 m;
— geometria dachu – symetryczny, dwuspadowy o
nachyleniu ok.22 O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach „Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ”; obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 4.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi dojazdowej 12 KDD.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnego terenu.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— jak w stanie istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— dopuszcza siê sk³adanie odpadów poeksploatacyjnych na terenie zak³adu.
—

1. 75 F – TEREN FILARÓW OCHRONNYCH
2. Powierzchnia: –
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach „Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ”; obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 4.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z dróg 12 KDD i 1 KDZ i drogami wewnêtrznymi na terenie 73 PG
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5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— jak w stanie istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 76 U – TEREN US£UG
2. Powierzchnia: 4,35 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi zbiorczej;
— 8,0 m od osi linii 15 KV;
— 30,0 m od ZLz;
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30%
powierzchni dzia³ki;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% powierzchni dzia³ki;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondygnacji – nie wiêcej ni¿ 10,0 m;
— geometria dachu – symetryczny, dwuspadowy o
nachyleniu ok.40 O lub ok.22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 800,0 m 2
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie mniej ni¿ 20,0 m
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach „Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ”; obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 4.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi powiatowej zbiorczej 1
KDZ – jeden wjazd usytuowany w osi drogi 14
KDD;
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/5 zatrudnionych
— 1 mp/50 m 2 pow. u¿ytkowej us³ug – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnej dzia³ki.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— jak w stanie istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych

—

Poz. 1050
po zrekultywowaniu terenu eksploatacji kruszywa
na terenie 73. PG. na cele wodno–leœne, funkcje
us³ugowe bêd¹ zwi¹zane z rekreacj¹ przywodn¹.

1. 77 MW – TEREN ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 0,20 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie i modernizacja istniej¹cego budynku wielorodzinnego. Dopuszcza siê realizacjê
ma³ej architektury – bez nowej zabudowy mieszkalnej.
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ zbiorcz¹,
— 10,0 m od terenów kolejowych
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30%
powierzchni terenu;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 50% powierzchni terenu;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 12,0 m
O
— geometria dachu – o nachyleniu ok. 22
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— czêœæ terenu znajduje siê w granicach „Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ”;
obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 4
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi powiatowej zbiorczej 1
KDZ.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie – nale¿y zapewniæ w granicach terenu.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 78 KK – TERENY KOLEJOWE
2. Powierzchnia: w granicach planu
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
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3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Projektowane odtworzenie i przystosowanie istniej¹cej linii kolejowej relacji Malbork – Dzierzgoñ, do obs³ugi komunikacyjnej lokalnej.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— jest to historyczny szlak komunikacyjny, nale¿y go uznaæ za dziedzictwo kultury i podporz¹dkowaæ zasadom § 4.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z istniej¹cym uk³adem drogowym
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym – linia kolejowa
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 79 RU – TEREN URZ¥DZEÑ OBS£UGI ROLNICTWA – FERMA HODOWLANA, BAZA MASZYN,
SK£ADU itp.
2. Powierzchnia: 8,69 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie i modernizacja istniej¹cej zabudowy.
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 30,0 m od ZLz
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni terenu;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 25% powierzchni terenu;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do
12,0 m.
— geometria dachu – symetryczne, dwuspadowe
o nachyleniu ok.40O lub ok.22O
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie mniej ni¿ 20,0 m
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – zbli¿ony do 90 O
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3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— teren le¿y w granicach „Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ”; obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 4.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi dojazdowej 14 KDD.
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/5 zatrudnionych – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnego terenu.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zaopatrzenie w wodê – z w³asnego ujêcia;
— œcieki technologiczne nale¿y utylizowaæ na w³asnych terenach;
— pozosta³e – zgodnie z ustaleniami zawartymi w
§ 5 uchwa³y.
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— jak w stanie istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 80 E – TEREN URZ¥DZEÑ TECHNICZNYCH –
ELEKTROENERGETYKI – ISTNIEJ¥CA TRAFOSTACJA BUDYNKOWA
2. Powierzchnia: 0,0062 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni terenu,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 20%powierzchni dzia³ki,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1 kondygnacja
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu ok.22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
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teren le¿y w granicach „Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ”, u¿ytkowanie zgodne z zasadami okreœlonymi w § 4.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 14 KDD.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
—

1. 81 ZD – TEREN OGRODÓW DZIA£KOWYCH
2. Powierzchnia: 1,10 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Dopuszcza siê realizacjê ma³ej architektury
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹;
— 8,0 m od kana³u melioracyjnego;
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 KV
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 0,1%
powierzchni dzia³ki;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 90% powierzchni dzia³ki;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2,5 m
— geometria dachu – dwuspadowy o nachyleniu
ok.22O
3.2. 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 dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – z drogi lokalnej 5 KDL
— miejsce parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
terenu
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— jak w stanie istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
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1. 82 PG – TEREN EKSPLOATACJI Z£Ó¯ KRUSZYWA NATURALNEGO
2. Powierzchnia: 11,9481 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Eksploatacjê nale¿y prowadziæ na warunkach
okreœlonych w koncesji i projekcie zagospodarowania z³o¿a.
Po zakoñczeniu eksploatacji teren nale¿y zrekultywowaæ na cele wodno–leœne. Brzegi zbiornika wodnego nale¿y uformowaæ w skarpy o
nachyleniu nie przekraczaj¹cym 20% i zalesiæ.
Projekt rekultywacji powinien uwzglêdniaæ rezerwê terenów niezalesionych, przeznaczonych
na cele realizacji obiektów rekreacji przywodnej.
— linia zabudowy – nie dotyczy;
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy;
— geometria dachu – nie dotyczy.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
dotyczy
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— przez teren przebiegaj¹ linie napowietrzne elektroenergetyczne 15 KV, nale¿y je zachowaæ, pozostawiaj¹c filary ochronne o szerokoœci zgodnej
z norm¹ PN – G – 2100 wzd³u¿ ich przebiegu;
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drogami lokalnymi 4 KDL, 5
KDL.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym – nieu¿ytek poroœniêty samosiejkami.
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nadk³ad gruntu zdjêty ze z³o¿a nale¿y przeznaczyæ do wykorzystania przy rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych.
1. 83 F – TEREN FILARÓW OCHRONNYCH
2. Powierzchnia: –
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
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3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nie dotyczy;
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy;
— geometria dachu – nie dotyczy.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
dotyczy
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— dopuszcza siê czasowe naruszenie ci¹g³oœci filara pod lini¹ 15 KV (pomiêdzy podporami) w
celu uzyskania dostêpu do terenów wydzielonych jego granicami, pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeñstwa przy
przemieszczaniu sprzêtu mechanicznego.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drogami wewnêtrznymi na terenie 82 PG
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 84 P – TEREN ZAK£ADU EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO
2. Powierzchnia: 3,40 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi 4 KDL i 5
KDL;
— powierzchnia zabudowy – zgodnie z wymogami
technologicznymi;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siê;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – zgodnie
z wymogami technologicznymi
— geometria dachu – dwuspadowy o k¹cie nachylenia ok.22O
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê
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szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego zachowania
istniej¹cych drzew;
— wzd³u¿ brzegu kana³u melioracyjnego nale¿y
zachowaæ pas terenu o szerokoœci min. 5,0 m,
wolny od nasadzeñ i od trwa³ej zabudowy, w celu umo¿liwienia prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drogami dojazdowymi 4 KDL i
5 KDL
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— dopuszcza siê sk³adowanie odpadów poeksploatacyjnych.
—

1. 85 PG – TEREN EKSPLOATACJI Z£Ó¯ KRUSZYWA NATURALNEGO
2. Powierzchnia: 25,83 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Eksploatacjê nale¿y prowadziæ na warunkach
okreœlonych w koncesji i projekcie zagospodarowania z³o¿a.
Po wyeksploatowaniu z³o¿a teren nale¿y zrekultywowaæ na cele wodno – leœne.
Brzegi zbiornika wodnego nale¿y uformowaæ w
skarpy o nachyleniu nie przekraczaj¹cym 20%
i zalesiæ. Projekt rekultywacji powinien uwzglêdniæ rezerwê terenów niezalesionych przeznaczonych na cele realizacji obiektów rekreacji
przywodnej.
— linia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy;
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
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3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 5 KDL
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— jak w stanie istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nadk³ad zdjêty z pola eksploatacji nale¿y wykorzystaæ do rekultywacji terenu.
1. 86 F – TEREN FILARA (PASA) OCHRONNEGO
2. Powierzchnia: –
3. .Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— pas terenu zmiennej szerokoœci, zgodnie z Polsk¹ Norm¹ PN – G – 02100:
— 10,0 m wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej drogi 5
KDL
— 6,0 m wzd³u¿ granicy z terenem rolniczym i
leœnym
— 15,0 m wzd³u¿ brzegu kana³u melioracyjnego
— linia zabudowy – nie dotyczy;
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy;
— geometria dachu – nie dotyczy.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
dotyczy
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienie i zakrzewienie.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 5 KDL i drogami
wewnêtrznymi na terenie 85 PG.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
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7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— Uwaga!
Szerokoœæ 15,0 m pasa ochronnego wzd³u¿ kana³ów melioracyjnych przyjêta jest wg ustaleñ Terenowego Oddzia³u Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku,
(pismo z dnia 17.05.2004 r. znak MW M6Sz. –
6003/16/58/04).
1. 87 P – TEREN ZAK£ADU EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO
2. Powierzchnia: 1,95 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniej¹cego zainwestowania.
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi 5 KDL;
— 8,0 m od osi linii napowietrznej elektroenergetycznej 15 KV
— powierzchnia zabudowy – zgodnie z wymogami
technologicznymi;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala
siê;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – zgodnie
z wymogami technologicznymi
— geometria dachu – nie ustala siê
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— uci¹¿liwoœæ zak³adu nie mo¿e przekraczaæ granic w³asnoœci
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ i drog¹ wewnêtrzn¹ 22 KDW z drogi dojazdowej 20 KDD
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
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1. 88 P – TEREN ZAK£ADU EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO
2. Powierzchnia: 0,57 ha
3. .Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniej¹cego zainwestowania.
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi 5 KDL;
— 8,0 m od osi linii napowietrznej elektroenergetycznej 15 KV
— powierzchnia zabudowy – zgodnie z wymogami
technologicznymi;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala
siê;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – zgodnie
z wymogami technologicznymi
— geometria dachu – nie ustala siê
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— uci¹¿liwoœæ zak³adu nie mo¿e przekraczaæ granic w³asnoœci
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ wewnêtrzn¹ 22 KDW poprzez drogê dojazdow¹ 20 KDD
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
1. 89 UT – TEREN REKREACJI I TURYSTYKI
2. Powierzchnia: 1,86 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê 20 KDD;
— 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi wewnêtrznej, zak³adowej 22 KDW;
— 12,0 m od linii lasu;
— 10,0 m od linii brzegowej zbiornika wodnego;
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 10%
powierzchni terenu;
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powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 80% powierzchni terenu;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondygnacji – do 10,0 m
— geometria dachu – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok.22 O do ok.40O
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— wskazane jest maksymalne zastosowanie materia³ów naturalnych takich jak drewno i kamieñ
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ dojazdow¹ 20 KDD
— miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/ 50,0 m 2 pow. u¿ytkowej – nale¿y zapewniæ w granicach w³asnego terenu.
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— w kolorystyce elewacji i pokrycia dachów nale¿y
zastosowaæ barwy zbli¿one do naturalnych materia³ów budowlanych takich jak ceg³a, wapno, drewno, kamieñ.
—

1. 90 PG – TEREN EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO
2. Powierzchnia: 15,78 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Po wyeksploatowaniu z³o¿a teren nale¿y zrekultywowaæ na cele wodno – leœne.
Brzegi zbiornika wodnego nale¿y uformowaæ w
skarpy o nachyleniu nie przekraczaj¹cym 20%
i zalesiæ. Projekt rekultywacji powinien uwzglêdniæ rezerwê terenów niezalesionych przeznaczonych na cele realizacji obiektów rekreacji
przywodnej.
— linia zabudowy – nie dotyczy
— powierzchnia zabudowy – bez zabudowy
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy;
— geometria dachu – nie dotyczy
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3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 2000,0 m 2
— szerokoœci frontu dzia³ki – nie mniej ni¿ 20,0 m
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— nie ustala siê
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 5 KDL i drog¹
wewnêtrzn¹ 22 DW poprzez drogê dojazdow¹ 20
KDD
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym – las
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nadk³ad zdjêty z pola eksploatacji nale¿y wykorzystaæ do rekultywacji terenu.
1. 91 F – TEREN FILARA (PASA) OCHRONNEGO
2. Powierzchnia: –
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— pas terenu zmiennej szerokoœci, zgodnie z Polsk¹ Norm¹ PN – G – 02100:
— 10,0 m wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej dróg publicznych
— 6,0 m wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej teren UT,
drogi wewnêtrznej KDW i od lasu
— 15,0 m wzd³u¿ brzegu kana³u melioracyjnego
— linia zabudowy – nie dotyczy;
— powierzchnia zabudowy – nie dotyczy;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy;
— geometria dachu – nie dotyczy.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
dotyczy
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie dotyczy
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
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nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienie i zakrzewienie
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ lokaln¹ 5 KDL
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— Uwaga!
Szerokoœæ 15,0 m pasa ochronnego wzd³u¿ kana³ów melioracyjnych przyjêta jest wg ustaleñ Terenowego Oddzia³u Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku,
(pismo z dnia 17.05.2004 r. znak MW M6Sz. –
6003/16/58/04).
—

1. 92 ZLz – TERENY LEŒNE – ZALESIENIE
2. Powierzchnia:
92.1 = 8, 41 ha
92.2 = 2, 70 ha
92.3 = 0, 79 ha
92.4 = 0, 05 ha
92.5 = 0, 38 ha
92.6 = 0, 21 ha
92.7 = 1, 02 ha
92.8 = 0, 95 ha
92.9 = 0, 98 ha
92.10 = 16,94 ha
Zachowanie istniej¹cego zadrzewienia, nowe nasadzenia rodzimych gatunków. Dopuszcza siê realizacjê ma³ej architektury.
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1. Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami lokalnymi i dojazdowymi;
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 0,1%
powierzchni terenu,
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
ni¿ 95% powierzchni terenu,
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie wiêcej ni¿ 2,5 m;
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu ok.40O lub ok.22O.
3.2. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— bez wtórnych podzia³ów
3.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
— zachowanie istniej¹cego zadrzewienia
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drogami lokalnymi i dojazdowymi
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5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami § 5
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 1 KDZ
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga powiatowa nr 9511
– zbiorcza Z 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – minimum 20,0 m; na obszarze zabudowy, jak w stanie istniej¹cym (odcinek miêdzy 5 KDL, 3 KDL)
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa; w
obszarze zabudowy – przekrój uliczny
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ wojewódzk¹ nr 515 relacji Malbork – Susz i
drogami powiatowymi nr 9512 relacji Waplewo – Stary Targ, nr 9513 relacji Olszówka – Tywêzy
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: droga ma
historyczny przebieg. Nale¿y zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienie, nie pogarszaj¹ce widocznoœci. Na odcinku do pa³acu ulica jest korytarzem widokowym na
za³o¿enie pa³acowe.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: w pasie drogowym wyklucza siê sytuowanie reklam i innych elementów maj¹cych wp³yw
na ograniczenie swobody ruchu.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY:
— uwzglêdniæ przy przebudowie obni¿enie krawê¿ników na przejœciach dla pieszych,
— ulic¹ przebiega miêdzynarodowa trasa rowerowa
R1, relacji: z Calais we Francji do St. Petersburga
w Rosji.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 2 KDZ
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2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga powiatowa nr 9512 Z
1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu, jednak nie mniej ni¿ 20,0 m
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ wojewódzk¹ nr 517 relacji Sztum – Tropy
Sztumskie oraz z drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji
Ramoty – Olszówka – Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: – droga
ma historyczny przebieg. Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienie, nie pogarszaj¹ce widocznoœci.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: w pasie drogowym wyklucza siê sytuowanie reklam i innych elementów maj¹cych wp³yw
na ograniczenie swobody ruchu.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: – drog¹ przebiega lokalna trasa rowerowa.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 3 KDL
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica lokalna L 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 15,0 m
poza terenem zabudowy; 12,0 m na terenach
zabudowy lub jak w stanie istniej¹cym je¿eli
uzyskanie pe³nej szerokoœci bêdzie wymaga³o
wyburzeñ domów lub wyciêcia drzew
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa; w
obszarze zabudowy nale¿y zastosowaæ przekrój uliczny; poza obszarem zabudowy przekrój
drogowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
do kanalizacji deszczowej na obszarze zabudowy,
dalej powierzchniowo do rowów przydro¿nych.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: – ulic¹ przebiega miêdzynarodowa
trasa rowerowa R1, relacji: z Calais we Francji do
St. Petersburga w Rosji.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 4 KDL
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica lokalna L 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 15,0 m
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa,
przekrój drogowy w obszarze zabudowy uliczny
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ oraz drog¹ gminn¹ 5 KDL i 15 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
do kanalizacji deszczowej na obszarze zabudowy,
dalej powierzchniowo do rowów przydro¿nych.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: droga ma
historyczny przebieg. Nale¿y zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienie, nie pogarszaj¹ce widocznoœci. Na odcinku do 1 KDZ ulica jest korytarzem widokowym na
zabytkowe za³o¿enie pa³acowe.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 5 KDL
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica lokalna L1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 12,0 m
÷15,0 m
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa;
przekrój zmienny drogowy lub uliczny zale¿ny od
zagospodarowania s¹siednich terenów
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
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5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
do kanalizacji deszczowej na obszarze zabudowy,
dalej powierzchniowo do rowów przydro¿nych.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 6 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa bez
naruszania drzew
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9512 relacji Stary Targ – Waplewo Wielkie
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych poprzez piaskowniki do kanalizacji deszczowej lub na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: droga ma
historyczny przebieg. Jest wysadzona zabytkow¹
alej¹, która jest korytarzem widokowym na za³o¿enie pa³acowe.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: – drog¹ prowadzi miêdzynarodowa
trasa rowerowa R1, relacji: z Calais we Francji do
St. Petersburga w Rosji.
Zaleca siê adaptowaæ docelowo historyczn¹ alejê
na potrzeby drogi rowerowej, a jezdniê poprowadziæ
obok.
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KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 7 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – minimum 10,0 m
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ gminn¹ 6 KDD i drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka – Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych poprzez piaskowniki do kanalizacji deszczowej lub na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 8 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica dojazdowa D 1/2 zakoñczona placem do zawracania
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 7 KD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych poprzez piaskowniki do kanalizacji deszczowej lub na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
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10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 9 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica dojazdowa D 1/2 z
placem do zawracania
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych poprzez piaskowniki do kanalizacji deszczowej lub na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu zakoñczenia przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 10 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa wraz
z placem – przekrój uliczny
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych poprzez piaskowniki do kanalizacji deszczowej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
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8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 11 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa wzd³u¿
torów PKP D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu
4.2 inne parametry – przekrój drogowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 12 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – minimum 15,0 m
4.2 inne parametry – przekrój drogowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala siê
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8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 13 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – minimum 10,0 m
4.2 inne parametry – przekrój uliczny w obszarze
rozbudowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych poprzez piaskowniki do kanalizacji deszczowej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 14 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa D 1/2 z
placem do zawracania
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – minimum 10,0 m
4.2 inne parametry – przekrój drogowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ
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6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych poprzez piaskowniki do kanalizacji deszczowej lub do rowów przydro¿nych.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu zakoñczenia przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 15 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – minimum 15,0 m i od 16 KDD jak w stanie istniej¹cym
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa,
przekrój uliczny w obszarze zabudowy, dalej
drogowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 5 KDL i 4 KDL
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych – na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 16 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa D 1/2
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4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – minimum 10,0 m
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa;
przekrój uliczny
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 15 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych – na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 17 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak w
stanie istniej¹cym
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa;
przekrój drogowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 16 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych – na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 18 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu
4.2 inne parametry – przekrój drogowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 5 KDL
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych – na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 20 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – minimum 15,0 m
4.2 inne parametry – przekrój drogowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 15 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych poprzez piaskowniki – na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu zakoñczenia przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 19 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa D 1/2
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu
4.2 inne parametry – przekrój drogowy
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 5 KD1
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych – na tereny zielone.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu zakoñczenia przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 21 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa D 1/2 zakoñczona placem do zawracania
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ powiatow¹ nr 9511 relacji Ramoty – Olszówka
– Dzierzgoñ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych do rowów przydro¿nych.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
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11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: – drog¹ przebiega lokalna trasa rowerowa.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 22 KDW
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga wewnêtrzna
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na
rysunku planu
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 5 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych do lokalnego systemu kanalizacji deszczowej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 23 KX
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ci¹g pieszo–jezdny do trafostacji
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – minimum 3,0 m
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 16 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
nie ustala siê
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
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10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 24 Kx
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ci¹g pieszy do parku
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 5,0 m
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 10 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
ci¹g powinien mieæ nawierzchniê przepuszczaj¹c¹
wody opadowe.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 25 Kx
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ci¹g pieszy do parku
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 5,0 m
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 2 KDZ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
ci¹g powinien mieæ nawierzchniê przepuszczaj¹c¹
wody opadowe.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
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10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 26 KP
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: parking
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie
ustala siê
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – przy
drodze 7 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
wody opadowe nale¿y oczyœciæ z substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej lub do gruntu.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 27 KP
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: parking
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie
ustala siê
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – przy
cmentarzu 14 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
wody opadowe nale¿y oczyœciæ z substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej lub do gruntu.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 28 KP
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: parking przy 63 U
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie
ustala siê
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 13 KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
wody opadowe nale¿y oczyœciæ z substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej lub do gruntu.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WAPLEWO WIELKIE
1. NUMER TERENU: 29 KP
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: parking przy 67 P
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – nie
ustala siê
4.2 inne parametry – nie ustala siê
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM – z
drog¹ 5 KDL
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
wody opadowe nale¿y oczyœciæ z substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej lub do gruntu.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala siê
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8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala siê
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê.
§9
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Stary Targ.
2. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Stary Targ do:
4) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y
Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacj¹
planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem;
5) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
6) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y wraz z
czêœci¹ graficzn¹ na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starym Targu;
7) publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej gminy;
8) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du
do dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, a tak¿e potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okreœlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 9, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stary Targ
K. Knapik
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXX/278/2006
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania
wsi Waplewo Wielkie i Waplewko.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du oraz w czasie debaty publicznej nie z³o¿ono uwag
do planu.
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXX/278/2006
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania
wsi Waplewo Wielkie i Waplewko.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko, przyczyni siê do wzrostu wartoœci gruntu dotychczas
rolniczego. Œrodowisko naturalne otaczaj¹ce teren zainwestowania wsi wzbogaci siê o nowe akweny wodne po
wyrobiskach ¿wiru.
Zagospodarowanie tego terenu na cele okreœlone w
planie wymaga jednak realizacji infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodê, odprowadzania
œcieków sanitarnych i urz¹dzenia dróg. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (która omawia te
zagadnienia) zosta³a opracowana przy za³o¿eniu, ¿e:
— wodoci¹g (O/ 100) zasilaj¹cy planowany teren zainwestowania w wodê, wymaga u³o¿enia sieci o d³ugoœci
1 180, 0 mb a ³¹czny koszt jej realizacji wyniesie
ok. 463 634,00 z³,
— œcieki sanitarne z obszaru planowanego zainwestowania bêd¹ odprowadzane do projektowanego kolektora sanitarnego O/ 100 ÷ 200, o ³¹cznej d³ugoœci
ok. 4 850 mb.
Koszt realizacji tego przedsiêwziêcia wyniesie ok.
2 309 570,00 z³.
— 10 przepompowni przy koszcie jednostkowym
127 708,00 z³, co daje ³¹czny koszt 1 277 080,00 z³,
— kanalizacja deszczowa O/ 300 o d³ugoœci sieci
600,0 mb, a ³¹czny koszt jej realizacji wyniesie
161 460, 00 z³,
— dwie trafostacje. Koszt ich realizacji to 68 064,00 z³.
— drogi publiczne lokalne i dojazdowe - o ³¹cznej powierzchni 44 910, 0 m 2 wymagaj¹ - przy nak³adzie
jednostkowym 160 z³/m 2 - inwestycji o koszcie
7 185 600,00 z³
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz. 1492), art. 7
ust. 1 pkt.2 i 3 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 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy stwierdza, ¿e:
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objêtego planem miejscowym powinno siê odbywaæ z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:
1. opracowanie planu finansowego zapewniaj¹cego realizacjê z zakresu infrastruktury technicznej, dla te-
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renu objêtego planem, stanowi¹cego podstawê konstruowania bud¿etów rocznych;
2. wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na wspó³finansowanie zapisanych w wieloletnim planie finansowym przedsiêwziêæ bêd¹cych podstaw¹ monta¿y finansowych
niezbêdnych do realizacji inwestycji;
3. zapewnienie finansowania programów lokalnych, w
takim stopniu aby gmina posiada³a udzia³ w³asny niezbêdny do ubiegania siê o œrodki pomocowe.
Zasady prowadzenia polityki finansowej:
1. konstruowanie rocznych bud¿etów odbywaæ siê bêdzie w kontekœcie wieloletniej polityki finansowej gminy, nastawionej na realizacjê inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej dla terenu objêtego planem.
2. Ÿród³a finansowe zwi¹zane z korzyœciami wynikaj¹cymi z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które maja zwi¹zek z
bezpoœrednim zaanga¿owaniem funduszy komunalnych, przeznaczone zostan¹ na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny gminy.

1051
UCHWA£A Nr XLIX/1684/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 marca 2006 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXXV/1124/05 Rady Miasta
Gdañska z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Gdañskiego Oœrodka Kultury Fizycznej z siedzib¹
w Gdañsku przy Al. Grunwaldzkiej 244
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt. 11 i art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055) oraz art. 5
ust. 5a i art. 58 ust. 1 w zw. z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia
07 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jednolity z
2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781; zm. 2005 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 141,
Nr 94 poz. 788,Nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XXXV/1124/05 Rady Miasta Gdañska
z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Gdañskiego Oœrodka Kultury Fizycznej z siedzib¹ w Gdañsku przy
Al. Grunwaldzkiej 244 wprowadza siê zmiany aktu za³o¿ycielskiego, w sposób nastêpuj¹cy:
1) Akt za³o¿ycielski Gdañskiego Oœrodka Kultury Fizycznej otrzymuje brzmienie, jak w Za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIX/1684/06
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 marca 2006 r.
AKT ZA£O¯YCIELSKI
GDAÑSKIEGO OŒRODKA KULTURY FIZYCZNEJ
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 92 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z
2001 r. zm. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214
poz. 1806 z 2002 r.; Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.; Nr 102
poz. 1055 z 2004 r.) w zwi¹zku z art. 5c pkt. 1 i art. 58
ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 zm. 2005: Nr 17,
poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 94, poz. 788) oraz § 2 uchwa³y
Nr XLIX/1684/06 Rady Miasta Gdañska z dnia 30 marca 2006 roku zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXXV/1124/05
Rady Miasta Gdañska z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie
utworzenia Gdañskiego Oœrodka Kultury Fizycznej z siedzib¹ w Gdañsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 z dniem
1 kwietnia 2006 roku akt za³o¿ycielski otrzymuje brzmienie:
GDAÑSKI OŒRODEK KULTURY FIZYCZNEJ
80–314 Gdañsk
Al. Grunwaldzka 244

1052
UCHWA£A Nr 7/2006
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWI¥ZKU GMIN
„DOLINA REDY i CHYLONKI”
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie bud¿etu Zwi¹zku na 2006 rok
Na podstawie art. 69, ust 2, art. 18, ust. 2, pkt. 4;
art. 51, ust. 1 i 2; art. 73a, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr
142, poz. 1591 z 2001 r. z póŸniejszymi zmianami),
art. 4, ust. 1, pkt2, art. 165, art. 166, art. 173, art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249. poz. 2104) oraz § 7, pkt. 7 Statutu KZG
„Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego nr 21/91, poz. 147 z póŸniejszymi zmianami) Zgromadzenie Komunalnego Zwi¹zku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” w Gdyni uchwala, co nastêpuje:
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§1
1. Okreœla siê dochody Zwi¹zku na 2006 r. w wysokoœci 944 608 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Okreœla siê wydatki bud¿etu Zwi¹zku na 2006 r. w
wysokoœci 1 068 422 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*
do niniejszej uchwa³y.
3. Okreœla siê Ÿród³o pokrycia deficytu bud¿etowego
nadwy¿k¹ bud¿etow¹ z lat ubieg³ych w wysokoœci
123 814 z³
§2
Ustala siê 1% rezerwê w wysokoœci 10 578 z³, w tym
na wydatki nieprzewidziane w wysokoœci 10 578 z³.
§3
Okreœla siê plan przychodów i wydatków Zwi¹zkowego Funduszu Ochrony Œrodowiska na rok 2006, tj.:
a) przychody w wysokoœci 491 770 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do niniejszej uchwa³y,
b) wydatki w wysokoœci 2 211 662 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.
c) ró¿nicê pomiêdzy przychodami, a wydatkami w
kwocie 1 719 892 z³ pokrywa siê z funduszu obrotowego.
§4
Okreœla siê wydatki zwi¹zane z wykonaniem w roku
2006 wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Rekultywacja sk³adowiska odpadów w £ê¿ycach na kwotê
1 035 298 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
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ku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
z póŸn. zm.), na wniosek Zak³adu Porcelany Sto³owej
„LUBIANA” S.A. z siedzib¹ w £ubianie, w dniu 19 kwietnia 2006 r. zosta³o umorzone postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez ww. Przedsiêbiorcê. Postêpowanie administracyjne zosta³o umorzone na wniosek strony, z uwagi na
stwierdzenie przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki wygaœniêcia decyzji z dnia 12 paŸdziernika 1998 r.
Nr WCC/280/1310 /U/3/98/ZJ, zmienionej decyzj¹ z dnia
21 paŸdziernika 2002 r. Nr WCC/280A/1310 /W/5/OGD/
2002/KK, któr¹ udzielono Przedsiêbiorcy koncesji na
wytwarzanie ciep³a oraz decyzj¹ z dnia 12 paŸdziernika 1998 r. Nr PCC/292/1310/U/3/98/ZJ, zmienionej decyzj¹ z dnia 13 sierpnia 1999 r. Nr PCC/292/ S/1310/
U/3/99, któr¹ udzielono koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, a co za tym idzie, zniesieniem obowi¹zku przedk³adania przez Przedsiêbiorcê taryfy dla ciep³a
do zatwierdzenia.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko–Po³om
Gdañsk, dnia 19 kwietnia 2006 r.

§5
Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do dokonywania zmian
w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków pomiêdzy dzia³ami.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
E. Hejmowski
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Informacja
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
dotycz¹ca decyzji
z dnia 19 kwietnia 2006 r.
Nr OGD–4210–25(8)/2006/1310/III/KG
o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Zak³ad Porcelany Sto³owej „LUBIANA” S.A. z siedzib¹ w £ubianie.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.), w zwi¹z* Za³¹czników od nr 1 do nr 5 nie publikuje siê
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UCHWA£A Nr XLII/441/2006
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek dodatków oraz
szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz
art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167,
poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526), Rada
Miasta uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 51

— 3400 —

§1
W Regulaminie okreœlaj¹cym wysokoœæ stawek dodatków oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania,
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski, stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXVIII/391/2005 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 7 grudnia 2005 r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 6 ust. 1 lp 1 lit. d werset 3 i lit. e zostaj¹ skreœlone,
2) § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) „20% dla nauczycieli prowadz¹cych indywidualne nauczanie dziecka upoœledzonego umys³owo w
stopniu lekkim zakwalifikowanego do kszta³cenia
specjalnego”,
3) § 8 ust. 1 pkt 4 zostaje skreœlony,
4) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1054

„ 3. Wysokoœæ dodatku (bior¹c pod uwagê stopieñ
trudnoœci i uci¹¿liwoœci realizowanych zajêæ), ustala:
1) dla nauczycieli – dyrektor szko³y,
2) dla dyrektora – Burmistrz Pruszcza Gdañskiego.”
5) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W razie zbiegu tytu³ów za trudne, uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje prawo do jednego wy¿szego
dodatku.”
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
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