
DZIENNIK URZ DOWY 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

TRE !:

Poz:
UCHWA"Y RAD GMIN

157 – nr XL/359/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Rady Gminy Sztutowo w sprawie 
miejscowrgo planu zagospodarowania przestrzennego wsi K ty Rybackie, gm. 
Sztutowo. .......................................................................................................................

Gda sk, dnia 14 stycznia 2011 r. Nr 5

413

157

UCHWA"A Nr XL/359/2010

Rady Gminy Sztutowo

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K#ty Rybackie, gm. Sztutowo.

  Dzia!aj c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pó"niej-
szymi zmianami oraz art. 20 ust. 1 z uwzgl#dnieniem art. 
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 
z pó"niejszymi zmianami), a tak$e uchwa!y Nr VII/60/99r. 
Rady Gminy w Sztutowie o przyst pieniu do sporz dzenia 
mpzp wsi K ty Rybackie oraz po stwierdzeniu zgodno%ci ze 
Studium Uwarunkowa& i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Sztutowo, Rada Gminy w Sztutowie 
uchwala, co nast#puje:

Rozdzia$ I
Ustalenia podstawowe.

§ 1

1. Uchwala si# Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego wsi K ty Rybackie.
1) Ustalenia planu, obowi zuj  w zakresie okre%lonym 

w uchwale i na rysunkach i obejmuj  obszar znaj-
duj cy si# w granicach opracowania, oznaczony 
na rysunkach planu - za! cznikach nr 1, 1A, 1B, 1C i 
1D.

2. Integraln  cz#%' niniejszej uchwa!y stanowi :
1) Za! czniki: – rysunki planu:
  a) nr 1- w skali 1: 5000,

b) nr 1A, 1B, 1C i 1D w skali 1: 2000 obejmuj ce 
obszar zainwestowany wsi K ty Rybackie,

2) Za! cznik nr 2 – roztrzygni#cie uwag wniesionych 
podczas wy!o$enia projektu planu,

3) Za! cznik nr 3 – o sposobie realizacji i Þ nansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale$  do zada& w!asnych gminy.

§ 2

  Ilekro' w przepisach niniejszej uchwa!y jest mowa o:
0. Adaptacja – u$yte okre%lenie w tekscie planu:

— dla terenu pasa technicznego brzegu morskiego 
oznacza, $e istniej ce budynki znajduj ce si# na 
terenie okre%lonym liniami rozgraniczaj cymi s  
akceptowane przez ustalenia planu, mo$liwa jest ich 
przebudowa lub zmiana funkcji obiektu bez zmiany 
wymiarów zewn#trznych, dopuszcza si# jedynie 
zmian# dachów p!askich na dachy spadziste;

— dla pozosta!ego terenu oznacza, $e istniej ce bu-
dynki znajduj ce si# na terenie okre%lonym liniami 
rozgraniczaj cymi s  akceptowane przez ustalenia 
planu oraz dopuszcza si# przebudow#, nadbudow# 
i rozdbudow# zgodnie z parametrami zawartymi w 
ustaleniach planu.

1. Akcencie architektonicznym – oznacza to wyró$nienie 
wskazanego miejsca w odniesieniu do wysoko%ci 
bry!y budynku oraz kompozycji elewacji, odmienne-
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go materia!u czy wystaj cej cz#%ci budynku (maks. 1 
cz#%ci) ponad dach obiektu g!ównego nie wi#cej ni$ 1 
kondygnacji, itp.

2. Architekturze regionalnej – rozumie si# przez to archi-
tektur# tego terenu charakteryzuj c  si# np. zastosowa-
niem muru szachulcowego zwanego czasami murem 
pruskim, lub widocznymi elementami konstrukcyjnymi 
dachu widocznymi w szczycie budynku ze zwie&czenia-
mi takimi jak: bardziej lub mniej dekoracyjne sterczynki, 
mog  by' tak$e rze"bione gzymsy, wycinane w drewnie 
koronki oraz wej%cia do budynku w formie ganku, któ-
rego kalenica ustawiona jest prostopadle do kalenicy 
g!ównej.

3. Dzia!alno%ci gospodarczej – nale$y przez to rozumie' 
szeroko poj#ty wachlarz us!ug, wytwórczo%ci, produkcji, 
handlu oraz funkcji magazynowej.

4. Dzia!ce budowlanej – rozumie si# przez to nierucho-
mo%' gruntow  lub dzia!k# gruntu, której wielko%', 
cechy geometryczne, dost#p do drogi publicznej oraz 
wyposa$enie w urz dzenia infrastruktury technicznej 
spe!niaj  wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj ce z odr#bnych przepisów.

5. Elewacji presti$owej – oznacza to, $e projekt i wykonanie 
wskazanej w planie elewacji winno posiada' wysokie 
walory architektoniczne i estetyczne.

6. Funkcja mieszkaniowa zwi zana z prowadzon  dzia!al-
no%ci  – mieszkanie dla w!a%ciciela lub zarz dcy obiektu 
lokalu mieszkalnego lub tam, gdzie plan dopuszcza w 
osobnym obiekcie.

7. Intensywno%ci zabudowy - nale$y przez to rozumie' ilo-
raz powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 
do powierzchni dzia!ki budowlanej.

8. Inwestycji celu publicznego - nale$y przez to rozumie' 
dzia!ania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, stano-
wi ce realizacje celów, o których mowa w art. 6 ustawy 
o gospodarce nieruchomo%ciami.

9. Linii rozgraniczaj cej przestrzenie publiczne – nale$y 
przez to rozumie' linie wyznaczaj ce tereny niezb#dne 
pod: drogi publiczne wraz z urz dzeniami pomocniczy-
mi takie jak: place, chodniki, %cie$ki rowerowe; ziele&ce 
i tereny zieleni parkowej.

10. Linii zabudowy:
a) nieprzekraczalnej – rozumie si# przez to, $e %ciana 

elewacji równoleg!ej do drogi mo$e stan ' na tej 
linii lub by' cofni#ta w g! b dzia!ki; dopuszcza 
si# przesuni#cie przed lini# zabudowy, zgodnie z 
obowi zuj cym prawem budowlanym, schodów 
ganku zadaszenia lub innych drobnych elementów 
elewacji budynku itp., przy zachowaniu odleg!o%ci 
od kraw#dzi jezdni dróg wewn#trznych i dojazdo-
wych – nie mniejszej ni$ 6,0 m, dla dróg lokalnych 
– 8,0 m, dróg zbiorczych oraz dróg g!ównych – 
10,0 m.

b) obowi zuj cej (ustalonej) - rozumie si# przez to, $e 
%ciana elewacji równoleg!ej do drogi musi stan ' 
na tej linii; oznacza to obowi zuj c  frontow  lini# 
zabudowy dla obiektów mieszkalnych, us!ugowych 
oraz o funkcji mieszanej (nie dotyczy budynków 
gospodarczych); dopuszcza si# przesuni#cie przed 
lini# zabudowy, zgodnie z obowi zuj cym prawem 
budowlanym, schodów ganku zadaszenia lub in-
nych drobnych elementów elewacji budynku itp. 
przy zachowaniu odleg!o%ci od kraw#dzi jezdni dróg 
wewn#trznych i dojazdowych – nie mniejszej ni$ 
6,0 m, dla dróg lokalnych – 8,0 m, dróg zbiorczych 
i g!ównych – 10,0 m.

c) Je$eli w uchwale lub na rysunku planu nie ma 

odniesienia do linii zabudowy, nale$y przyjmowa' 
nieprzekraczaln  lini# zabudowy zgodnie z przepi-
sami prawa, chyba $e w!a%ciwy organ wyrazi zgod# 
na odst#pstwo.

11. (adzie przestrzennym - rozumie si# przez to takie 
ukszta!towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn  
ca!o%' oraz uwzgl#dnia w uporz dkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
spo!eczno-gospodarcze, %rodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne.

12. Modernizacji – w zakresie poj#ciowym „ moderni-
zacja” mie%ci si# remont, nadbudowa, rozbudowa i 
przebudowa istniej cego obiektu, przeznaczonego 
do adaptacji, tzn do parametrów zgodnych z pkt 8 i 
ustaleniami pkt 3 zapisanych w ustaleniach szczegó-
!owych - kartach terenu.

13. Nieustalonej linii rozgraniczaj cej tereny o tym samym 
sposobie u$ytkowania – nale$y przez to rozumie', $e 
dopuszczalna jest korekta linii podzia!u wewn#trznego 
terenu, je$eli wynika to z konkretnych potrzeb zago-
spodarowania dzia!ki oraz nie zmieni w zasadniczy 
sposób ustalonego podzia!u.

14. Obiekcie - nale$y przez to rozumie' jednostk# go-
spodarcz  lub zespó! jednostek stanowi cy ca!o%' 
zainwestowania i zagospodarowania jednej dzia!ki 
budowlanej.

15. Obowi zuj cej linii rozgraniczaj cej tereny o ró$nym 
sposobie u$ytkowania – nale$y przez to rozumie' 
granic# nieprzekraczaln  dla terenów, których prze-
znaczenie jest inne ni$ na terenie s siednim.

16. Obowi zuj cej linii rozgraniczaj cej tereny o tym sa-
mym sposobie u$ytkowania – nale$y przez to rozumie' 
obowi zuj c  lini# podzia!ów wewn#trznych terenu 
na dzia!ki o jednorodnym przeznaczeniu.

17. Obszarze przestrzeni publicznej – nale$y przez to 
rozumie' obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszka&ców, poprawy jako%ci ich 
$ycia i sprzyjaj cy nawi zaniu kontaktów spo!ecznych 
ze wzgl#du na jego po!o$enie oraz cechy funkcjonalno 
- przestrzenne.

18. Ograniczeniu uci $liwo%ci – oznacza to, $e zasi#g uci $-
liwo%ci dla %rodowiska, b#d cy skutkiem prowadzonej 
dzia!alno%ci gospodarczej, musi by' bezwzgl#dnie 
ograniczony do granic w!asno%ci obszaru, do którego 
inwestor posiada tytu! prawny.

19. Parku le%nym – oznacza to adaptacj# istniej cego 
lasu do udost#pnienia go pieszym i rowerzystom, 
wzmocnienie nawierzchni dla ochrony systemu ko-
rzeniowego drzew na udost#pnionych istniej cych 
duktach le%nych, ustawieniu !awek, koszy na %mieci 
oraz o%wietlenia.

20. Powierzchni biologicznie czynnej – rozumie si# przez 
to cz#%' dzia!ki budowlanej na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo w g! b gruntu, na nim oraz nad nim; nie 
stanowi ca nawierzchni dojazdów i doj%' pieszych, 
pokryta trwa!  ro%linno%ci  lub u$ytkowana rolniczo. 
Typow  powierzchni# biologicznie czynn  stanowi  
tereny zieleni towarzysz ce zabudowie, w tym ogrody, 
sady, zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki 
wodne powierzchniowe, uprawy rolne. Nie uznaje si# 
za powierzchni# biologicznie czynn : zieleni projekto-
wanej na dachach i %cianach budynków oraz budowli 
naziemnych i podziemnych, nawierzchni $wirowych, 
grysowych i a$urowych.

21. Przepisach szczególnych – nale$y przez to rozumie' 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
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ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych.

22. Rysunku planu – nale$y przez to rozumie' rysunek 
stanowi cy za! cznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwa!y.

23. Teren – rozumie si# przez to teren o okre%lonym w 
planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj cymi oraz oznaczony symbolem 
(literami lub literami i cyframi).

24. Terp – nale$y przez to rozumie' teren sztucznie pod-
wy$szony (na terenach zagro$onych powodzi ) dla 
lokalizacji budynku.

25. Uci $liwo%' – nale$y przez to rozumie' zespó! bod"-
ców wp!ywaj cych na jako%' %rodowiska, odniesion  
do standardów ustanowionych w przepisach praw-
nych.

26. Us!ugi – nale$y przez to rozumie' obiekty us!ugowe 
wolnostoj ce lub wbudowane lokale us!ugowe, s!u$ -
ce funkcji us!ugowej w zakresie handlu detalicznego, 
gastronomii, administracji publicznej, rzemios!a, z 
wy! czeniem obs!ugi technicznej i naprawy pojazdów 
mechanicznych, sprzeda$y paliw do pojazdów, handlu 
hurtowego, a tak$e us!ug wymagaj cych bazy pojaz-
dów mechanicznych.

27. Wysoko%' zabudowy opisana w ustaleniach szczegó-
!owych (kartach terenu) liczona od poziomu terenu 
(terpu) przy wej%ciu do budynku do kalenicy dachu 
g!ównego (nie dotyczy to akcentów architektonicz-
nych) wynosi:
a) 8,5 do 10.5 m - dla budynków mieszkalnych II kon-

dygnacyjnych z dachem wysokim,
b) 10,0 do 13,5 m - dla budynków mieszkalnych III 

kondygnacyjnych z dachem wysokim,
c) 13,0 do 15,5 m - dla budynków mieszkalnych IV 

kondygnacyjnych (bud. wielorodzinnych, aparta-
mentowych, zamieszkania zbiorowego, pensjona-
tów i hoteli) z dachem wysokim, d) 9,0 do 11.0 m 
- dla budynków mieszkalnych z funkcj  us!ugow  
(np. gastronomia), II kondygnacyjnych z dachem 
wysokim,

e) 12,0 do 14.0 m - dla budynków us!ugowych (U, UT) 
w tym tak$e z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej) 
III kondygnacyjnych z dachem wysokim,

28. Zabudowa letniskowa – nale$y przez to rozumie' 
obiekty budowlane, przeznaczone w okresie letnim na 
pobyt ludzi, w formie pojedynczych pokoi z !azienkami 
lub zestawu pokoi z !azienk  i kuchni  (tzw. apartamen-
tów) ewentualnie domków letniskowych pojedynczych 
lub bli"niaczych niezwi zanych na sta!e z gruntem.

29. UWAGA!
a) Obowi zuj ce ustawy i rozporz dzenia s  nadrz#d-

ne nad ustaleniami planu. Je$eli ulegn  nowelizacji 
stawy przytoczone w uchwale, przy realizacji planu 
nale$y uwzgl#dni' ich nowelizacj#.

b) Je$eli po uchwaleniu planu zostan  uchwalone 
nowe ustawy lub rozporz dzenia nale$y je trak-
towa' jako nadrz#dne, chyba, $e b#dzie wyra"ny 
zapis, i$ nie stosuje si# ich do planów obowi zuj -
cych.

§ 3

1. Celem regulacji zawartych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego jest:
1) Ustalenie przeznaczenia terenów pod okre%lone 

funkcje.
2) Ustalenie zasad ochrony i kszta!towania !adu prze-

strzennego.

  3) Ustalenie zasad ochrony %rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego.

  4) Ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspó!czesnej.

  5) Ustalenie wymaga& wynikaj cych z potrzeb kszta!-
towania przestrzeni publicznych.

  6) Ustalenie parametrów i wska"ników kszta!towania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wska"ników intensywno%ci zabudowy.

  7) Ustalenie granic i sposobów zagospodarowania 
terenów zagro$onych powodzi .

  8) Okre%lenie szczegó!owych zasad i warunków sca-
lania i podzia!u nieruchomo%ci obj#tych planem 
miejscowym.

  9) Okre%lenie szczegó!owych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich u$ytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy.

10) Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej.

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz dzania i u$ytkowania terenów.

12) Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
si# op!at#, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 Wszystkie wy$ej wymienione punkty okre%lone s  
w Rozdziale II, Ustalenia szczegó!owe, zapisane w 
poszczególnych kartach terenu, których numeracja 
odpowiada numeracji na rysunku planu.

2. Na obszarze opracowania nie wyst#puj :
1) Tereny górnicze ustalone na podstawie przepisów 

odr#bnych oraz zagro$onych osuwaniem si# mas 
ziemnych.

§ 4

1. Ustala si#, $e g!ówn  funkcj  terenu dla obszaru obj#-
tego planem s :
1) Funkcja mieszkaniowa, w tym zabudowa jedno-

rodzinna MN, wielorodzinna MW; mieszkaniowo 
- turystyczna MN/UT,

2) Funkcja turystyczno – rekreacyjna UT, w tym tury-
styczna w postaci apartamentów UT/MW i UT/MN,

3) Funkcja us!ug podstawowych, w tym o%rodek kul-
tury U, us!ugi kultu religijnego UK, us!ugi handlu, 
gastronomii i inne U, tereny sportu i rekreacji US, 
zabudowa us!ugowa ! czona z funkcj  mieszkaniow  
U/M lub U/MN, port rybacki PR, pla$a P),

4) Funkcje ochronne realizowane zgodnie z warunkami, 
o których mówi  ustalenia szczegó!owe zawarte w 
kartach terenu, w tym lasów ochronnych – ZL, zieleni 
naturalnej Zn, zieleni parkowej ZP, wydmy przednie 
WP, wa! sztormowy od Zalewu Wi%lanego Wsz oraz 
wa! sztormowy z ci giem pieszym na koronie wa!u 
(Wsz/KX).

2. Funkcje towarzysz ce i uzupe!niaj ce:
1) wody %ródl dowe WS, wody morskie WM oraz 

urz dzenia infrustruktury technicznej: uj#cie i stacja 
uzdatniania wody W, stacja przeka$nikowa telefoni 
komórkowej T, urz dze& energetycznych E, przepom-
powni %cieków NO, a tak$e pasa przeznaczonego pod 
sieci infrastruktury technicznej PI,

2) tereny wyznaczone dla funkcji komunikacji drogowej: 
ulice oznaczono symbolem KD, w tym KDG, KDZ, 
KDL, KDD i wewn#trzne KDW, a tak$e pieszo – jezd-
nej KDX oraz ci gi piesze i ci gi (%cie$ki) rowerowe 
KX.
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§ 5

1. Ustala si#, $e obs!uga komunikacyjna terenu obj#tego 
opracowaniem oparta jest o system dróg, w których 
wyró$nia si#:
1) Ulic# o klasie drogi g!ównej, któr  stanowi droga 

powiatowa – ul. Morska, od drogi nr 501 do przystani 
rybackiej nad morzem, oznaczon  na rysunku planu 
symbolem KDG,

2) Ulice o funkcji zbiorczej, które stanowi : droga woje-
wódzka nr 501 oraz projektowana obwodnica K tów 
Rybackich, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDZ,

3) Ulice o funkcji lokalnej, s  to ulice: Polna, Piaskowa, 
Le%na i oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDL,

4) Ulice o funkcji dojazdowej, które stanowi  wybrane 
ulice oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,

5) Ulice pieszo – jezdne oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDX,

6) Ulice o funkcji wewn#trznej, które stanowi  pozo-
sta!e ulice, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDW oraz o drogi i ci gi piesze (trasy turystyczne), 
oznaczone na rysunku planu symbolem KX.

2. Na terenie inwestycji dla nowej zabudowy oraz tej 
podlegaj cej rozbudowie, przebudowie lub zmianie 
sposobu u$ytkowania obiektów ustala si# obowi zek 
zapewnienia miejsc postojowych w ilo%ciach nie mniej-
szych ni$:
1) Dla us!ug, biur i handlu – 3 miejsca postojowe na 

100 m2 powierzchni u$ytkowej budynków, jednak nie 
mniej ni$ 2 stanowiska na jeden obiekt us!ugowy,

2) Dla gastronomii – 3 miejsca postojowe na 10 miejsc 
konsumpcyjnych,

3) Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min 
1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

4) Dla terenów rekreacji i sportu – min.10 miejsc po-
stojowych na 100 u$ytkowników,

5) Dla zabudowy pensjonatowej i hoteli – 1 miejsce na 
3 !ó$ka lub 1 miejsce na jeden pokój,

6) Dla pokoi go%cinnych w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 1 miejsce postojowe na 1 pokój 
go%cinny,

7) Dla budynków wielorodzinnych (apartamentowych) 
– 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,

8) Dla zak!adów produkcyjnych i rzemios!a – 3 miejsca 
postojowe na 10 zatrudnionych,

9) Dla pola namiotowego – 1 miejsce postojowe na 
3 namioty.

3. Minimalna szeroko%' %cie$ek rowerowych wynosi 1,8 
m dla %cie$ki jednokierunkowej oraz 2,0 m dla %cie$ki 
dwukierunkowej.

4. Ustala si# obowi zek zapewnienia dojazdu do terenów 
rolnych i le%nych.

5. Utrzymuje si# istniej ce zjazdy z drogi publicznej.
6. Nowe ogrodzenia od strony dróg sytuowa' w linii roz-

graniczaj cej drog# lub na terenie dzia!ki.
7. Dopuszcza si# modernizacj# istniej cych dróg i budow# 

nowych dróg wewn#trznych nieoznaczonych w planie, a 
tak$e wprowadzenie zmiany klas i parametrów zgodnie 
z przepisami szczególnymi.

§ 6

  Ustalenia ogólne w zakresie ochrony 

i kszta$towania $adu przestrzennego

1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego 
podlegaj ce ochronie:

1) Zabudowa zabytkowa wpisana do rejestru zabyt-
ków,

2) Zabudowa o wybitnych walorach kulturowych ozna-
czona na rysunku planu,

3) Zachowany historyczny uk!ad urbanistyczny,
4) Dominanty w postaci zabytków przyrody oraz cieka-

we wizualnie elementy zagospodarowania zieleni,
5) Zbiorniki i cieki wód %ródl dowych i otaczaj ca je 

ziele&,
6) Strefy ekspozycji widoków, dominant urbanistycz-

nych i kompozycji przestrzennych.
2. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymaga-

j ce ukszta!towania:
1) Dostosowanie nowej zabudowy do walorów histo-

rycznych wsi,
2) Sieci dróg publicznych (zbiorczych, lokalnych i do-

jazdowych), wewn#trznych oraz ci gów pieszych i 
rowerowych,

3) Obiekty ma!ej architektury,
4) Miejsca lokalizacji no%ników reklamowych,
5) Zespo!y zieleni wysokiej i niskiej.

§ 7

1. Ustalenia ogólne dotycz ce zasad ochrony %rodowiska 
przyrodniczego:
1) Ca!y obszar opracowania planu znajduje si# na 

terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi%lana” 
- obowi zuje Rozporz dzenie Nr 56/06 Wojewody 
Pomorskiego, z dn. 15 maja 2006 r. w sprawie Par-
ku Krajobrazowego „Mierzeja Wi%lana”, z którego 
wynika:
a) zakaz realizacji przedsi#wzi#' mog cych znacz -

co oddzia!ywa' na %rodowisko w rozumieniu 
ustawy o ochronie %rodowiska (nie dotyczy 
tych przedsi#wzi#', dla których sporz dzenie 
raportu o oddzia!ywaniu na %rodowisko nie 
jest obowi zkowe i przeprowadzona procedura 
oceny oddzia!ywania na %rodowisko wykaza!a 
brak niekorzystnego wp!ywu na przyrod# parku 
krajobrazowego – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 o 
ochronie przyrody;

b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 
je$eli zmiany te nie s!u$  ochronie przyrody lub 
racjonalnej gospodarki rolnej, le%nej, wodnej, lub 
rybackiej;

c) likwidowania i niszczenia zadrzewie& %ródpolnych, 
przydro$nych i nadwodnych, je$eli nie wynikaj  
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub za-
pewnienia bezpiecze&stwa ruchu drogowego lub 
wodnego oraz budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urz dze& wodnych;

d) pozyskiwanie do celów gospodarczych ska!, w 
tym torfu lub skamienia!o%ci, w tym kopalnych 
szcz tków ro%lin i zwierz t, a tak$e minera!ów i 
bursztynu;

e) wykonywaniu prac ziemnych trwale zniekszta!-
caj cych rze$b# terenu, z wyj tkiem prac zwi za-
nych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 
przeciwsztormowym i osuwiskowym lub budow , 
odbudow  lub napraw  urz dze& wodnych;

f) budowania nowych obiektów budowlanych w 
pasie szeroko%ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior 
i innych zbiorników wodnych, z wyj tkiem obiek-
tów s!u$ cych turystyce wodnej lub rybackiej;

g) dopuszcza si# lokalizowanie nowych obiektów bu-
dowlanych w nadzalewowej cz#%ci pasa technicz-
nego brzegu morskiego – je$eli strona wyka$e brak 
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niekorzystnego wp!ywu planowanej inwestycji na 
chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz 
gatunki ro%lin, grzybów i zwierz t;

h) dopuszcza si# podniesienie terenu w nadzalewo-
wej cz#%ci obszaru nie wy$ej ni$ do 1,60 m npm.

2) Obszar Zalewu Wi%lanego z jego najbli$szym oto-
czeniem (granice pokazane na rysunku planu) obj#ty 
jest ochron  Natura 2000 PLB 280010 – ostoi ptasiej 
„Zalew Wi%lany”.

3) Pozosta!y obszar wskazany (projektowany) jest do 
ochrony Natura 2000 PLH - ostoi siedliskowej „Zalew 
Wi%lany i Mierzeja Wi%lana”.

4) Planowane zagospodarowanie i u$ytkowanie terenu 
w odniesieniu do obszarów Natura 2000 ”Zalew 
Wi%lany” i „Zalew Wi%lany i Mierzeja Wi%lana” nie 
mog  powodowa' pogorszenia stanu siedlisk przy-
rodniczych oraz siedlisk gatunków ro%lin i zwierz -
tobszarów Natura 2000 zgodnie z wymogami art. 33 
ust. 1-3 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, na etapie projektowania i realizacji nale$y 
podejmowa' dzia!ania niezb#dne do ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków tych obsza-
rów.

5) Na terenie lasów znajduje si# rezerwat przyrody 
„K ty Rybackie”.

6) Na terenie obj#tym planem ustala si#:
a) zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji naruszaj -

cych równowag# przyrodnicz  i naturalne walory 
terenu,

b) ochron# istniej cych zespo!ów le%nych (las 
ochronny) oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem ZL,

c) zakaz regulacji naturalnych cieków oraz stosun-
ków wodnych,

d) zachowanie naturalnej zieleni zalewowej w stanie 
nienaruszonym, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem Zn.

e) zachowanie, konserwacja i uzupe!nienie szpale-
rów drzew wzd!u$ drogi wojewódzkiej, w przypad-
ku konieczno%ci utrzymania bezpiecze&stwa ruchu 
dopuszcza si# wycink# drzew przy zachowaniu 
przepisów odr#bnych,

f) na terenach przypla$owych lokalizacja urz dzo-
nych miejsc obs!ugi turystów, realizacja obiektów 
publicznych (w których m.in. znajd  si# toalety, 
prysznice i przebieralnie), ustawienie pojemników 
na odpady sta!e,

g) ochrona i utrzymanie istniej cych rowów melio-
racyjnych,

h) mo$liwo%' budowy rowów melioracyjnych 
zgodnie z przepisami szczególnymi, sytuowanie 
ogrodze& w odleg!o%ciach nie mniejszych ni$ 3,0 
m od korony rowów melioracyjnych,

i)  zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla 
terenów istniej cej i projektowanej zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami szczegó!owymi,

j)  zakaz odprowadzania nie oczyszczonych %cieków 
do gruntu i wód powierzchniowych,

k) zakaz budowy zak!adów i obiektów stwarzaj -
cych zagro$enie dla $ycia lub zdrowia ludzi oraz 
o szkodliwym wp!ywie na %rodowisko (zgodnie z 
przepisami odr#bnymi),

l)  ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniem w 
zwi zku z prowadzeniem gospodarki rolnej.

2. Budowa nowych obiektów w pasie nadbrze$nym brzegu 
morskiego w odleg!o%ci bli$szej ni$ przewidziana prze-
pisami odr#bnymi, zapisana w ustaleniach szczegó!o-
wych, wymaga uzyskania zgody w!a%ciwego organu 
zgodnie z przepisami odr#bnymi.

§ 8

1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala 
si#:
1) Utrzymanie charakterystycznych cech architektonicz-

nych zabudowy w obiektach istniej cych, moderni-
zowanych i nowo projektowanych,

2) Zachowanie istniej cych dominant kompozycji prze-
strzennych,

3) Zachowanie i ochrona zwartych kompleksów le%-
nych.

§ 9

  Ustalenia dotycz#ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó$czesnej

1. Ustanawia si# stref# ochrony konserwatorskiej „B”– w 
cz#%ci wschodniej, %rodkowej i zachodniej wsi, po pó!-
nocnej stronie ul. Rybackiej. W streÞ e inwestowanie 
winno si# odbywa' pod ni$ej okre%lonymi warunka-
mi:
1) Restauracja i modernizacja obiektów zabytkowych 

(wpisanych w gminnej ewidencji zabytków) z do-
stosowaniem wspó!czesnej funkcji do ich warto%ci 
zabytkowej,

2) Dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy regio-
nalnej,

3) Wykorzystanie w nowo wznoszonych obiektach 
tradycyjnych, charakterystycznych dla regionu ma-
teria!ów elewacyjnych i pokry' dachowych,

4) Zachowanie zasadniczych elementów rozplanowania 
historycznego,

5) Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczyna& 
in$ynierskich, budowlanych i innych przez s!u$b# 
ochrony zabytków.

2. Obiekty o zachowanych warto%ciach kulturowych wpi-
sane do gminnej ewidencji ochrony zabytków:

Spis obiektów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy 
 Adres ulica i nr domu  Rodzaj obiektu  Wiek powstania obiektu

ul. Morska 1 dom mieszkalny 20 
ul. Morska 5 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 15 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 16 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 17 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 21 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 23 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 27 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 31 dom mieszkalny 20 
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1) Dla w/w obiektów nale$y za!o$y' kart# ewidencyjn , 
w której nale$y w zale$no%ci od stanu zachowania 
– obj ' ochron  albo ca!  bry!# obiektu z wy! cze-
niem wn#trz, albo tylko zachowane fragmenty jak 
dekoracyjne werandy, ganki wej%ciowe itp.

2) Dla obiektów tych obowi zuje utrzymanie obiektów 
w dobrym stanie technicznym i opiniowanie wszel-
kich poczyna& in$ynierskich, budowlanych i innych 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Na terenie Lasów Pa&stwowych znajduje si# osada 
pradziejowa z okresu epoki kamienia, oznaczona na 
rysunku planu symbolem A - OW. Ustala si# stref# 

ochrony stanowiska archeologicznego dla tego miejsca, 
jak pokazano na rysunku planu. Wskazane s  badania 
archeologiczne wraz z opracowaniem dokumentacji 
konserwatorskiej. Dla strefy ochrony stanowiska ar-
cheologicznego ustala si#:
1) Zachowanie stanowiska archeologicznego uj#tego 

w ewidencji s!u$by ochrony zabytków,
2) Uzgadnianie i opiniowanie przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków wszelkich poczyna& in$y-
nierskich, budowlanych i innych; obowi zuje wy-
st pienie o szczegó!owe wytyczne konserwatorskie 
i opinie przed podj#ciem decyzji o jakiejkolwiek 
dzia!alno%ci.,

ul. Piaskowa 32 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 35 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 37 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 38 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 41 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 43 dom mieszkalny 20 
ul. Piaskowa 45 dom mieszkalny 20 
ul. Polna 8 dom mieszkalny 20 
ul. Polna 12 dom mieszkalny 20 
ul. Polna 15 dom mieszkalny 20 
ul. Polna 30 dom mieszkalny 19 
ul. Polna 32 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka  transformator 20 
ul. Rybacka 41 szkoła 20 
ul. Rybacka 13 dom mieszkalny 19 
ul. Rybacka 37 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 45 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 47 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 79 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 93 95 97 dom mieszkalny 19 
ul. Rybacka 103 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 107 dom mieszkalny 19 
ul. Rybacka 121 dom mieszkalny 19 
ul. Rybacka 123 dom mieszkalny 19 
ul. Rybacka 133 dom mieszkalny 19 
ul. Rybacka 143 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 157 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 163 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 173 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 175 dom mieszkalny 20 
ul. Rybacka 183 dom mieszkalny 20 
ul. Słoneczna 13 dom mieszkalny 20 
ul. Słoneczna 15 dom mieszkalny 19 
ul. Barkasowa 5 dom mieszkalny 20 
ul. Brzozowa 1 dom mieszkalny 20 
ul. Kasztanowa 13 dom mieszkalny 20 
ul. Kasztanowa 11 budynek gospodarczy 20 
ul. Leśna 2 dom mieszkalny 20 
ul. Zalewowa 4 dom mieszkalny 20 
ul. Akacjowa 15 dom mieszkalny 20 
ul. Wczasowa 3 dom mieszkalny 20 
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3) Na terenach nowych zalesie& lub zmian dotych-
czasowej dzia!alno%ci le%nej na terenie, na którym 
znajduje si# strefa archeologiczna, obowi zuje 
przeprowadzenie bada& archeologicznych oraz 
sporz dzenie dokumentacji na koszt inwestora, w 
zakresie okre%lonym w drodze decyzji wydanej przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

4) Rozpocz#cie prac ziemnych zwi zanych z realizacj  
inwestycji uzale$nia si# od uzyskania stosownego 
zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

4. Na ca!ym obszarze opracowania planu ustala si# stref# 
ochrony archeologicznej, w której obowi zuj  nast#pu-
j ce warunki:
1) Inwestorzy zobowi zani s  do zawiadomienia s!u$by 

ochrony zabytków o podj#ciu dzia!a& inwestycyjnych, 
zwi zanych z pracami ziemnymi, z wyprzedzeniem 
minimum miesi#cznym.

2) W przypadku odkrycia znaleziska archeologicznego 
nale$y przeprowadzi' badania oraz sporz dzi' doku-
mentacj#, w zakresie okre%lonym w decyzji wydanej 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3) Koszty bada& w tym wypadku oraz sporz dzenie 
dokumentacji le$y po stronie inwestora.

5. Dopuszcza si# odst#pstwo od niektórych ustale& § 9 po 
uzyskaniu zgody w!a%ciwego organu ochrony konser-
watorskiej.

§ 10

  Ogólne ustalenia dotycz#ce wymaga% wynikaj#cych 

z potrzeb kszta$towania przestrzeni publicznych

1. Ustala si# nast#puj ce wymagania wynikaj ce z kszta!-
towania przestrzeni publicznych:
1) Umieszczanie obiektów ma!ej architektury, takiej 

jak kosze na %mieci i !aweczki, mo$liwe jest przez 
w!a%ciciela lub zarz dc# terenu.

2) Realizacja ma!ej architektury, takiej jak fontanny, 
scena, s!upy reklamowe itp.

3) Dopuszcza si# lokalizowanie tymczasowych (na 120 
dni) obiektów handlowo - us!ugowych za zgod  w!a%-
ciciela terenu, gminy i w!a%ciwego urz#du moskiego, 
a dla terenu pasa technicznego brzegu morskiego 
na podstawie aktualnego uzgodnienia z Dyrektorem 
Urz#du Morskiego w Gdyni, spe!niaj cym wymogi 
okre%lone dla pasa technicznego brzegu morskie-
go.

4) Obiekty tymczasowe nie mog  odbiega' od stylu 
okolicznej zabudowy oraz ich kubatura nie mo$e 
dominowa' w%ród istniej cych obiektów.

5) Dopuszcza si# lokalizowanie urz dze& technicznych, 
s!upowych i liniowych, po uprzednim uzgodnieniu z 
w!a%cicielem dzia!ki oraz odpowiednim zabezpiecze-
niu tych urz dze&.

6) Umieszczenie zieleni na terenach publicznych wy-
maga opracowania projektu zieleni.

7) Dopuszcza si# (je$eli ustalenia zawarte w kartach 
szczegó!owych nie stanowi  inaczej) umieszczanie 
no%ników reklamowych na terenach publicznych i 
prywatnych, ogrodzeniach oraz na elewacjach bu-
dynków o wymiarach nie wi#kszych ni$ 1,5x1,5m.

8) Zakaz umieszczania no%ników reklamowych na 
obiektach o warto%ciach kulturowych, znajduj cych 
si# w gminnej ewidencji budynków oraz w odleg!o%ci 
nie mniejszej ni$ 30m od w/w obiektów.

§ 11

1. Ustala si#, $e obszar b#dzie wyposa$ony w systemy 
infrastruktury technicznej, które znajdowa' si# b#d  
w liniach rozgraniczaj cych poszczególnych ulic poza 
pasem jezdni, wyj tek stanowi ulica projektowana – ze 
Sztutowa do K tów i dalej do Krynicy Morskiej, przy któ-
rej wyznaczony zosta! pas terenu przewidzianego pod 
infrastruktur#. Infrastruktura, o której mowa, dotyczy 
urz dze& technicznych i sieci:
1) elektroenergetycznej przesy!owej i o%wietleniowej,
2) wodoci gowej,
3) kanalizacji sanitarnej,
4) kanalizacji deszczowej,
5) telekomunikacyjnej i %wiat!owodowej,
6) projektowanej sieci gazowej.

2. Gromadzenie odpadów sta!ych b#dzie si# odbywa!o 
(zgodnie z obowi zuj c  ustaw  o odpadach i przyj#t  
polityk  gminy w tym zakresie) w miejscach wyznaczo-
nych w granicach w!asno%ci lub u$ytkowania terenu, 
segregacja odpadów w miejscu ich powstawania; od-
pady wywo$one poprzez s!u$by wyspecjalizowanych 
przedsi#biorstw do zak!adu utylizacji odpadów; odpady 
inne wywo$one we w!asnym zakresie na odpowiednie 
sk!adowiska.

3. Zabrania si# na terenie obj#tym planem lokalizacji 
elektrowni wiatrowych.

§ 12

  Ca!y teren obj#ty opracowaniem planu znajduje si# w 
obszarze pasa nadbrze$nego brzegu morskiego, sk!ada-
j cego si# z pasa technicznego i pasa ochronnego:
1. Pas techniczny stanowi stref# wzajemn  bezpo%red-

niego oddzia!ywania morza i l du i jest obszarem prze-
znaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym 
z wymogami bezpiecze&stwa i ochrony %rodowiska. 
Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i u$ytko-
wania terenu nale$y uzgodni' z w!a%ciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej.
1) Ustala si# poziom bezpiecze&stwa zaplecza brzegu 

dla wsi K ty Rybackie:
— od Zatoki Gda&skiej poziom bezpiecze&stwa zaplecza 

nie wy$szy ni$ 20;
— od Zalewu Wi%lanego:

— na odcinku chronionym wa!em przeciwsztormo-
wym i dla portu – poziom bezpiecze&stwa zaplecza 
brzegu nie wy$szy ni$ – 100;

— na pozosta!ych odcinkach poziom bezpiecze&stwa 
nie wy$szy ni$ – 20;

2) Na terenie pasa technicznego brzegu morskiego:
a) ustala si# budowle ochrony brzegu, budowle i 

systemy ochrony przeciwsztormowej i poziomu 
bezpiecze&stwa zaplecza brzegu,

b) ustala si# zabezpieczenie budowli przed powodzi  
morsk  do wysoko%ci 2,20 m n.p.m.,

c) dopuszcza si# zachowanie istniej cych obiektów 
murowanych,
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d) dopuszcza si# zabudow# tymczasow  na 120 dni 
(rozbieran  po up!ywie tego terminu) zgodnie z 
corocznie uzgadnianym przez Dyrektora Urz#du 
Morskiego planem zagospodarowania pla$, spo-
rz dzanym przez gmin#.

   Zapisy pkt 2) nie dotycz  terenów portu.
2. Pas ochronny, w którym dzia!alno%' cz!owieka wywie-

ra bezpo%redni wp!yw na stan pasa technicznego. Na 
obszarze opracowania wskazano teren, który znajduje 
si# w pasie ochronnym. Wszelkie zmiany sposobu zago-
spodarowania i u$ytkowania terenu pasa ochronnego 
nale$y uzgodni' z w!a%ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej.

§ 13

1. Obszar opracowania w granicach obj#tych miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego znajduje si# 
na terenie bezpo%redniego zagro$enia powodzi . Na 
terenach zagro$onych powodzi obowi zuj  przepisy 
Ustawy z dn. 18.07.2001 r.- Prawo Wodne (z pó"niejszy-
mi zmianami – tekst jednolity z dn. 18 listopada 2005 
r. Dz. U. Nr 239, poz. 2018 i 2019) oraz Rozporz dzenie 
Ministra Ochrony *rodowiska, Zasobów Naturalnych 
i Le%nictwa z dn. 29.11.2002 r. w sprawie warunków, 
jakie nale$y spe!ni' przy wprowadzaniu %cieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla %rodowiska wodnego (Dz. U. nr 212 
poz. 1799).
1) Obowi zuje uregulowanie gospodarki %ciekowej, 

tzn, $e wszystkie budynki docelowo zostan  pod-
! czone do sieci kanalizacji sanitarnej a niektóre z 
nich do czasu wybudowania sieci posiada' b#d  do 
szczelne szamba, które opró$niane b#d  przez s!u$by 
specjalistyczne i %cieki wywo$one na oczyszczalni# 
%cieków w Stegnie. Dopuszcza si# stosowanie innych 
urz dze& dopuszczonych prawem.

2) W obszarze zagro$enia powodzi , w celu zabezpie-
czenia terenu, obowi zuje:
a) utrzymanie w sprawno%ci urz dze& technicz-

nych,
b) utrzymanie wa!ów przeciwpowodziowych, do-

ko&czenie budowy wa!u przeciwsztormowego do 
portu K ty Rybackie oraz docelowo wybudowanie 
wa!u przeciwsztormowego (od strony Zalewu 
Wi%lanego) na wschód od portu do istniej cego 
wa!u w Skowronkach,

c) utrzymanie w sprawno%ci technicznej rowów 
melioracyjnych.

3) Wyst#puj cy poziom zagro$enia zalaniem wodami 
powodziowymi (podany przez Urz d Morski w Gdyni) 
wynosi 2,20 m n.p.m.

4) Ustala si# dla inwestycji (nowych i istniej cych mo-
dernizowanych):
a) Zastosowa' rozwi zania techniczne zabezpiecza-

j ce inwestycje:
— przed wzrostem poziomu wód gruntowych do 

rz#dnej + 1,25 m n.p.m.,
— przed powodzi  morsk  do rz#dnej 2,20 m 

n.p.m.;

b) poziom nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 502 
na etapie opracowania dokumentacji technicznej 
okre%li Dyrektor Urz#du Morskiego,

c) posadowienie budynków na terenie wyniesionym 
do rz#dnej nie ni$szej ni$ poziom drogi wojewódz-
kiej dla dzia!ek po!o$onych przy w/w drodze, dla 
pozosta!ego terenu min. na wysoko%' 1,25 m 
n.p.m.,

d) poziom parteru na rz#dnej min. 1,80 m n.p.m.,
e) dopuszcza si# podpiwniczenie budynków na cele 

gara$owe i gospodarcze, pod warunkiem roz-
wi za& uwzgl#dniaj cych zabezpieczenie przed 
poziomem wód gruntowych do wysoko%ci 1,25 
m n.p.m. oraz rozwi za& okre%laj cych sposób 
zabezpieczenia tych pomieszcze& przed zalaniem 
wodami powodziowymi,

f) dla robót i obiektów lokalizowanych na terenach 
obj#tych granicami pasa technicznego oraz grani-
cami pasa ochronnego nale$y uzyska' od Dyrekto-
ra Urz#du Morskiego w Gdyni decyzj# zwalniaj c  
z zakazu dla terenów zagro$onych powodzi .

5) Obowi zuje zakaz wykonywania obiektów budowla-
nych w odleg!o%ci mniejszej ni$ 50 m od stopy wa!u 
przeciwsztormowego. Zwolni' od tego zakazu mo$e 
jedynie w drodze decyzji w!a%ciwy organ.

6) Gospodarstwa rolne zwi zane z produkcj  zwierz t 
musz  posiada' szczeln  p!yt# na przechowanie 
obornika oraz szczelny pojemnik na przechowywanie 
gnojowicy.

§ 14

1. Na ca!ym obszarze obj#tym opracowaniem obowi -
zuje przed zagospodarowaniem terenu budynkami 
lub budowlami wywieraj cymi du$y nacisk na grunt 
wykonanie bada& geotechnicznych dla okre%lenia:
1) no%no%ci pod!o$a,
2) poziomu wody gruntowej, które stanowi' b#d  

wytyczne do posadowienia budowli i ich rozwi za& 
konstrukcyjnych.

2. Na wa!ach przeciwsztormowych zabrania si#:
1) przeje$d$ania przez wa!y oraz wzd!u$ korony wa!ów 

pojazdami, konno lub przep#dzania zwierz t,
2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na 

wa!ach oraz w odleg!o%ci mniejszej ni$ 3 m od stopy 
wa!u,

3) rozkopywania wa!ów, wbijania s!upów, ustawiania 
znaków przez nieupowa$nione osoby,

4) uszkadzania darniny lub innych umocnie&, chyba, 
$e inwestor uzyska zgod# na odst#pstwo od w/w 
zakazów.

3. Zakazów, o których mowa w ust#pie 2, nie stosuje si# 
do robót zwi zanych z utrzymywaniem wa!ów przeciw-
powodziowych.

Rozdzia$ II
Ustalenia szczegó$owe

§ 15
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KARTA TERENU NR 1 ZL, 1.1 ZL

1 Oznaczenie cyfrowe: 1; 1.1

2 Oznaczenie literowe:ZL

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Las. 
4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Gospodarka le• •na realizowana w oparciu o przepisy szczególne. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Obszar obj• •ty ochron• • – Park Krajobrazowy „Mierzeja Wi• •lana”.  
2) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa na obszarze 
Parku Krajobrazowego. 
3) Obszar wskazany do obj• •cia ochron• • siedliskow• • Natura 2000. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Na terenie Lasów Pa• •stwowych znajduje si• • osada pradziejowa z okresu epoki kamienia, 
oznaczona na rysunku planu symbolem A –OW (§ 9 pkt 3). Ustala si• • stref• • ochrony 
archeologicznej dla tego miejsca, dla której wskazane s• • badania archeologiczne wraz 
z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej. 
2) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
3) Obowi• •zuje opiniowanie wszelkich prac budowlanych przez s••u••b• • ochrony zabytków. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

 Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:

1) Zakaz wszelkiej zabudowy, poza infrastruktur• • techniczn• •.
9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpieczaj• • drogi le• •ne.
2) Zakaz wjazdu do lasu poza wyznaczonymi drogami pojazdom mechanicznym, za wyj• •tkiem 
s••u••b prowadz• •cych na tym terenie gospodark• • le• •n• •, s••u••b ratowniczych i Urz• •du Morskiego. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:

1) Ustala si• • zakaz realizacji zabudowy. 
2) Teren 1 ZL znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej.  
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Dopuszcza si• • utrzymanie istniej• •cej oraz budow• • nowej infrastruktury technicznej na 
warunkach uzgodnionych z zarz• •dc• •.

KARTA TERENU NR 2.1 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 2.1

2 Oznaczenie literowe: MN

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej, polegaj• •cej na obs••udze turystyki 
(wynajem pokoi go• •cinnych w obiekcie g••ównym, domkach campingowych lub w obiekcie 
specjalnie do tego celu wybudowanym) lub us••ug, handlu i gastronomii. 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).
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4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Ustala si• • udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni 
dzia••ki min. 30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do pow. biologicznie 
czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 
1) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• •
domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Elewacje obiektów po••o••onych wzd••u•• ulic winny posiada• • elewacj• • presti••ow• • oraz wej• •cie 
w formie ganków usytuowane od strony ulicy.  
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu np. 
dachu nale••y go dostosowa• • ten dach do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy 
dobudowie np. cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu obowi• •zuj• • zasady ppkt, 3, ale tylko do cz• • • •ci 
dobudowanej.  
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • maks. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru (+ 0.00) max. 1,5 m n.p.t. , nie ni••ej jednak ni•• 1,80 m n.p.m.,
c) zabezpieczenie budynków przed powodzi• • do wysoko• •ci 2,20 m n.p.m. oraz zabezpieczenie 
przed wod• • gruntow• • do poziomu 1,25 m n.p.m., 
d) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
e) dach wieloboczny o nachyleniu 30odo 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o,w
dachu wskazane lukarny lub wystawki; pokrycie wystawek pokryciem identycznym jak na 
budynku g••ównym, 
f) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim. 
4) Dla dzia••ek zabudowanych dopuszcza si• • budow• • budynku gospodarczego; obiekty wygl• •dem
winny nawi• •zywa• • do architektury regionalnej. 
5) Dopuszcza si• • realizacj• • zabudowy letniskowej, dla której obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach o nachyleniu 45o, dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenia w szczycie budynku 
elementów architektury regionalnej, takich jak „sterczynki”, wskazane tarasy w formie ganków, 
d) pokrycie dachu – materia••em identycznym, jak na obiektach g••ównych.Dla nowych obiektów 
kubaturowych obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych. 
6) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu max. do 40 %; 
7) Intensywno• • • • zabudowy do 0,9. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ulica granicz• •ca z przedmiotow• •dzia••k• •..
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• terenu pod warunkiem zachowania zasady: 
a) zachowana b• •dzie szeroko• • • • frontu dzia••ki wynosz• •ca min. 20 m, 
b) dzia••ka po podziale posiada• • b• •dzie powierzchni• • ca••kowit• • nie mniejsz• • ni•• 600 m2,
c) dzia••ka b• •dzie mia••a zabezpieczony dost• •p do drogi publicznej. 
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Dla dzia••ek niezabudowanych ustala si• • zakaz realizacji nowych budynków gospodarczych, 
pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie mieszkalnym; nie dotyczy to gara••u w ilo• •ci 
max. 2 stanowisk dla dzia••ki jednorodzinnej i obiektów niezb• •dnych do prowadzenia dzia••alno• •ci 
gospodarczej. 
2) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia, obowi• •zuje zakaz realizacji ogrodze• •
z elementów betonowych od strony ulicy. 
4) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.

KARTA TERENU NR 3.1 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 3.1

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Funkcja g••ówna terenu: turystyczno – wypoczynkowa, zabudowa pensjonatowa, hotelowa, 
rekreacyjna (domki campingowe), itp. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia, us••ugi.
3) Dopuszcza si• • realizacj• • mieszkania zwi• •zanego z funkcj• • g••ówn• •.
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie dzia••ki zgodnie z obowi• •zuj• •cym stylem 
w architekturze i urz• •dzaniu terenów w nawi• •zaniu do stylu regionalnego. 
2) Na terenie znajduj• • si• • obiekty o zachowanych warto• •ciach kulturowych, oznaczone na 
rysunku planu – obowi• •zuj• • ustalenia § 9 pkt.1. 
3) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulicy Rybackiej stanowi• • b• •d• • domkni• •cie 
po••udniowej strony ulicy, stanowi• •c jednocze• •nie przestrze• • publiczn• •.
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Elewacje obiektów po••o••onych wzd••u•• ulic winny posiada• • elewacj• • presti••ow• • oraz wej• •cie 
w formie ganków usytuowane od strony ulicy. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
3) Dla projektowanej zabudowy us••ugowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru (+ 0.00) max. 1,5 m n.p.t.., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
c) zabezpieczenie budynków przed powodzi• • do wysoko• •ci 2,20 m n.p.m. oraz zabezpieczenie 
przed wod• • gruntow• • do poziomu 1,25 m n.p.m, 
d) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
e) dach wieloboczny, minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci
pozosta••ych min. 220; w dachu wskazane lukarny lub wystawki, pokrycie wystawek pokryciem 
identycznym, jak na budynku g••ównym,
f) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, za wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim, 
4) Dla dzia••ek zabudowanych dopuszcza si• • budow• • budynku gospodarczego; obiekty wygl• •dem
winny nawi• •zywa• • do architektury regionalnej. 
5) Posadowienie nowych budynków na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,0 m n.p.m. 
6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych. 
7) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40% ogólnej powierzchni dzia••ki.
8) Intensywno• • • • zabudowy max. 0,9. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej oraz ulicy dojazdowej. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji i zabudowy mieszkaniowej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg §5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Zakaz wtórnych podzia••ów.

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych, 
pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie g••ównym, nie dotyczy to gara••u jedno- lub 
wielostanowiskowego. 
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •,
w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du
morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg §18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 4.1 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 4.1

2 Oznaczenie literowe: MN
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3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej, polegaj• •cej na obs••udze turystyki 
(wynajem pokoi dla letników itp. w obiekcie g••ównym, domkach letniskowych lub obiekcie 
specjalnie na ten cel wybudowanym), handel, gastronomia. 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%, w tym udzia•• zieleni wysokiej min.10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) Teren cz• • • •ciowo znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B” (jak na rysunku planu), w której 
obowi• •zuje wymóg uzgodnienia projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) 
z organami S••u••by Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 1). 
3) Na terenie znajduj• • si• • obiekty o zachowanych warto• •ciach kulturowych, oznaczone na 
rysunku planu – obowi• •zuj• • ustalenia § 9 pkt. 4 i § 9 pkt. 2 ppkt. 2. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• •
domkni• •cie ulic dojazdowych, stanowi• •cych przestrze• • publiczn• •.

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Elewacje obiektów po••o••onych wzd••u•• ulic winny posiada• • elewacj• • presti••ow• • oraz wej• •cie 
w formie ganków usytuowane od strony ulicy. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku,  
b) poziom posadzki parteru (+ 0.00) max. 1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m., zgodnie 
z § 13, 
c) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
d) dach wieloboczny, minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci
pozosta••ych min.22o  , kalenica g••ówna dachu ustawiona równolegle do ulicy wa••niejszej; 
w dachu wskazane lukarny lub wystawki z dachem ostrym krytym identycznym pokryciem jak na 
dachu g••ównym, o nachyleniu dostosowanym do pokrycia dachu, 
e) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, za wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze niebieskim i jasnozielonym. 
4) Dla dzia••ek zabudowanych dopuszcza si• • budow• • budynku gospodarczego; obiekty wygl• •dem
winny nawi• •zywa• • do architektury regionalnej. 
5) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40% ogólnej powierzchni dzia••ki.
6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
7) Intensywno• • • • zabudowy max. 1,0. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ulica granicz• •ca z przedmiotow• •dzia••k• •.
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 
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10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• terenu pod warunkiem zachowania zasady: 
a) zachowana b• •dzie min. szeroko• • • • frontu dzia••ki wynosz• •ca 20 m, 
b) dzia••ka posiada• • b• •dzie powierzchni• • ca••kowit• • nie mniejsz• • ni•• 800 m, 
c) dzia••ka b• •dzie mia••a zabezpieczony dost• •p do drogi publicznej. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz realizacji budynków gospodarczych, 
pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie mieszkalnym. 
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt.3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 5 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 5

2 Oznaczenie literowe: MN

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej w obiekcie, polegaj• •cej na obs••udze
turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia itp. w obiekcie g••ównym, domkach 
letniskowych lub w obiekcie specjalnie na ten cel wybudowanym). 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy nieprzekraczalne (wg rysunku planu), pozosta••e zgodnie z obowi• •zuj• •cymi 
przepisami.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• •
domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Elewacje obiektów po••o••onych wzd••u•• ulic winny posiada• • elewacj• • presti••ow• • oraz wej• •cie 
w formie ganków. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru ( 0.00) max. 0,9 m n.p.t.. (terpu), nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,  
c) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
d) obowi• •zuje zakaz tymczasowej wolnostoj• •cej zabudowy letniskowej, 
e) dach wieloboczny, minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci
pozosta••ych min. 22o; w dachu wskazane wystawki, lukarnyf) pokrycie dachu – dachówk• • lub 
materia••em dachówkopodobnym, za wyj• •tkiem pokrycia w kolorze jasnozielonym i niebieskim, 
4) Dopuszcza si• • realizacj• • zabudowy letniskowej, dla której obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach o nachyleniu 45o, dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenie w szczycie budynku 
elementów architektury regionalnej, takich jak „sterczynki”, wskazane tarasy w formie ganków, 
d) pokrycie dachu – materia••em identycznym jak na obiektach g••ównych.
5) Dla dzia••ek zabudowanych dopuszcza si• • budow• • budynku gospodarczego; obiekty wygl• •dem
winny nawi• •zywa• • do architektury regionalnej. 
6) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,0 
m n.p.m nie wy••ej jednak ni•• 1, 60m npm. 
7) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
8) Dopuszcza si• • na dzia••kach realizacj• • ma••ej architektury w tym: altan a••urowych, pergoli, 
••aweczek, basenów k• •pielowych, oczek wodnych itp. 
9) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m. 
10) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40 % ogólnej powierzchni 
dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ulica granicz• •ca z przedmiotow• •dzia••k• •..
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg §5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Wskazany podzia•• terenu przy zachowaniu zasady: 
a) szeroko• • • • frontu dzia••ki min. 25 m, 
b) dzia••ka posiada• • b• •dzie powierzchni• • ca••kowit• • nie mniejsz• • ni•• 800 m2,
c) dzia••ka b• •dzie mia••a zabezpieczony dost• •p do drogi publicznej lub wewn• •trznej.

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie mieszkalnym. 
2) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
 1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg §18 pkt.3. 
5) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
6) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 6 ZP

1 Oznaczenie cyfrowe: 6

2 Oznaczenie literowe: ZP

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Ziele• • publiczna. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Ziele• • izolacyjna. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:
Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Ziele• • w formie podwójnego szpaleru drzew ró••nych gatunków, w tym 50% zimozielonych 
wysokich i niskich. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Ograniczona tylko dla s••u••b porz• •dkowych. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • zakaz realizacji zabudowy. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty zagospodarowania terenu 
winny uzyska• • opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• • w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

 1) Dopuszcza si• • prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i jej urz• •dze• •.

KARTA TERENU NR 7 MW

1 Oznaczenie cyfrowe: 7

2 Oznaczenie literowe: MW

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z us••ugami w parterze. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 
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4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Linie zabudowy nieprzekraczalne (wg rysunku planu), pozosta••e zgodnie z obowi• •zuj• •cymi 
przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Ustala si• • udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni 
dzia••ki min. 20%. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru (0.00) max. 0,9 m n.p.t.., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,  
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym z wyj• •tkiem koloru 
jasnozielonego lub niebieskiego. 
2) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 35 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
3) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ulica dojazdowa i ul. Rybacka. 
2) Miejsca postojowe w gara••u lub w ul. Bursztynowej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Nie dopuszcza si• •.

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie od strony ulic. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane musz• • uzyska• •
pozytywn• • opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg §18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 

KARTA TERENU NR 8 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 8

2 Oznaczenie literowe: MN
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3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej, polegaj• •cej na obs••udze turystyki 
(wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia itp. w budynku g••ównym, domkach 
letniskowych lub w oddzielnym obiekcie). 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) W cz• • • •ci, jak oznaczono na rysunku planu, teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, 
w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia projektów architektonicznych (remontów i nowych 
inwestycji z organami S••u••by Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 1).
3) Na terenie znajduj• • si• • obiekty o zachowanych warto• •ciach kulturowych, oznaczone na 
rysunku planu – obowi• •zuj• • ustalenia § 9 pkt 2, ppkt 2. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• •
domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Architektura budynków winna nawi• •zywa• • do stylu architektury regionalnej. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej. 
3) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
c) dach wieloboczny, minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci
pozosta••ych min. 22o, w takim przypadku istnieje wymóg ustawienia kalenicy dachu prostopadle 
do ulicy; w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim, 
e) poziom posadzki parteru (+ 0.00) max.1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.. 
4) Dopuszcza si• • realizacj• • zabudowy letniskowej, dla której obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach o nachyleniu 45o, dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenie w szczycie budynku 
elementów architektury regionalnej, takich jak „sterczynki”, wskazane ta 
rasy w formie ganków, 
d) pokrycie dachu – materia••em dachówkopodobnym, w kolorze br• •zu.
5) Dla dzia••ek zabudowanych dopuszcza si• • budow• • budynku gospodarczego; obiekty wygl• •dem
winny nawi• •zywa• • do architektury regionalnej. 
6) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,0 
m n.p.m. nie wy••ej jednak ni•• 1, 60m npm. 
7) Dopuszcza si• • na dzia••kach realizacj• • ma••ej architektury w tym: altan a••urowych, pergoli, 
••aweczek, basenów k• •pielowych, oczek wodnych itp. 
8) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m. 
9) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych. 
10) Powierzchnia zabudowy ogólnej max. do 30%. 
11) Intensywno• • • • zabudowy do 0,9. 
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9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpieczaj• • ulice wewn• •trzne i ulice lokalne. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg §5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 

1) Wskazany podzia•• terenu przy zachowaniu zasady: 
a) minimalna szeroko• • • • frontu dzia••ki - 30 m, 
b) powierzchnia ca••kowita nie mniejsza ni•• 800 m2,
c) dzia••ka b• •dzie mia••a zabezpieczony dost• •p do drogi. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie mieszkalnym. 
2) Wszystkie projekty winny uzyska• • opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Pod•• • •czenie do sieci telekomunikacyjnej wg §18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 9.1 U/M

1 Oznaczenie cyfrowe: 9.1

2 Oznaczenie literowe: U/M

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod funkcj• • us••ugowo - mieszkaniow• •, w us••ugach: handel, pensjonat, 
hotel, pokoje do wynaj• •cia; 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:  
1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji (§9 pkt 1). 
2) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje obiektu realizowanych wzd••u•• ulic stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Obiekt powinien posiada• • (stanowi• •) akcent architektoniczny wyró••niaj• •cy go z istniej• •cej 
wokó•• zabudowy.  
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y dach dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie 
np. cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej; 
Nie dotyczy to budynku sklepu.  
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru (0.00) max.1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
c) dach wieloboczny o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o , 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, za wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim; Nie dotyczy budynku sklepu. 
4) Dla modernizowanych budynków gospodarczych (w tym dla gara••y) obowi• •zuje:
a) obiekty parterowe, 
b) poziom posadzki parteru (0.00) do 0,3 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1,80 m n.p.m., zgodnie z § 
13,
c) dach o nachyleniu 20o do 45o, min. dwuspadowy, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze jak na obiekcie 
g••ównym.
5) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
6) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 
7) Intensywno• • • • zabudowy 1,2. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy dojazdowej.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby, wynikaj• •ce z funkcji mieszkaniowej oraz 
prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 
1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cym prawem. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie g••ównym.
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulic. 
3) Wszystkie projekty budowlane winny uzyska• • opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Pod•• • •czenie do sieci telekomunikacyjnej wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 10 MN, 10.1 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 10; 10.1

2 Oznaczenie literowe: MN
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3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej, polegaj• •cej na obs••udze turystyki 
(wynajem pokoi w budynkach mieszkalnych lub w zabudowie letniskowej) handel, gastronomia, 
us••ugi, itp.. 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:  
1) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem – za••. graficznym nr 1 oraz z obowi• •zuj• •cymi przepisami 
prawa.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 
2) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 1). 
3) Na terenie znajduj• • si• • obiekty o zachowanych warto• •ciach kulturowych, oznaczone na 
rysunku planu – obowi• •zuj• • ustalenia § 9 pkt.2, ppkt.2. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Architektura budynków winna nawi• •zywa• • do stylu architektury regionalnej: w szczycie 
budynku ozdoby w formie „sterczynek”, drewnianych koronek, lub/i widocznej konstrukcji dachu 
w • •cianie szczytowej budynku, itp.; wej• •cie do budynku w formie ganku odkrytego, zadaszonego 
lub zabudowanego, usytuowanego na d••u••szym boku od strony ulicy. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji obiektu istniej• •cego (np. 
dachu) nale••y dach dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie 
np. cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci 
dobudowanej.  
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) dach o nachyleniu 30o - 45o, wielospadowy,
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym w kolorze czerwieni, bordo 
lub br• •zu,
d) poziom posadzki parteru (+ 0.00) max.1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
4) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym lub 
antresol• •),
b) dach o nachyleniu 45o - 60o, dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenie w szczycie budynku 
elementów architektury regionalnej, takich jak „sterczynki”, wskazane tarasy w formie ganków, 
c) pokrycie dachu – materia••em dachówkopodobnym, w kolorze br• •zu, czerwieni lub szarym. 
5) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów istniej• •cych, znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni••
12m od granicy lasu, wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 
6) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,0 
m n.p.m.. 
7) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
8) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 
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9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpieczaj• • ulice lokalna, dojazdowa i ul. Rybacka. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 

1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• terenu pod warunkiem zachowania zasady: 
a) zachowana b• •dzie min. szeroko• • • • frontu dzia••ki wynosz• •ca 24 m, 
b) dzia••ka posiada• • b• •dzie powierzchni• • ca••kowit• • nie mniejsz• • ni•• 900 m2,
c) dzia••ka b• •dzie mia••a zabezpieczony dost• •p do drogi szer. min. 10 m, nie dotyczy to dzia••ek
pojedynczych. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie mieszkalnym. 
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • - do 1,5 m. 
3) Wszystkie projekty budowlane winny uzyska• • opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren 10 MN znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
5) Teren cz• • • •ciowo znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 11 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 11

2 Oznaczenie literowe: MN

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej w obiekcie g••ównym, polegaj• •cej na 
obs••udze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia itp.). 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:  
1) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem i obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych, remontów i nowych inwestycji, z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej. 
2) Obiekty kubaturowe winny nawi• •zywa• • do stylu architektury regionalnej. 
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru (0.00) max.1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o – 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 
22o , dopuszcza si• • dach p••aski, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem koloru 
jasnozielonego i niebieskiego,
e) posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,0 
m n.p.m. 
4) Dla dzia••ek zabudowanych dopuszcza si• • budow• • budynku gospodarczego; obiekty wygl• •dem
winny nawi• •zywa• • do architektury regionalnej. 
5) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
6) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
7) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 1,0. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpieczaj• • ulice lokalne i dojazdowe.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

 Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie mieszkalnym. 
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • - do 1,5 m. 
3) Wszystkie projekty budowlane winny uzyska• • opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 12 UT/MW

1 Oznaczenie cyfrowe: 12

2 Oznaczenie literowe: UT/MW

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Funkcja turystyczna, letniskowa, docelowo hotel lub pensjonat – w u••ytkowaniu ca••orocznym; 
alternatywnie zabudowa mieszkaniowa apartamentowa. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia, handel. 
3) Dopuszcza si• • realizacj• • mieszkania zwi• •zanego z funkcj• • g••ówn• • w formie lokalu 
mieszkalnego lub oddzielnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie 
z przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
50%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
1) Dla zabudowy letniskowej obowi• •zuje
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym lub 
antresol• •),
b) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30o - 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22°;  
c) istnieje wymóg umieszczenia w szczycie budynku elementów architektury regionalnej, takich 
jak „sterczynki”, wskazane tarasy w formie ganków, 
d) pokrycie dachu – materia••em dachówkopodobnym, w kolorze br• •zu, czerwieni lub szarym. 
2) Dla pozosta••ej projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
c) dach wieloboczny o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o

w dachu wskazane wystawki lub/i okna dachowe; dopuszcza si• • dach p••aski (z ewentualnym 
tarasem na dachu) dla budynku 3 kondygnacyjnego, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym w kolorze dachówki, 
e) poziom posadzki parteru (+ 0.00) max. 1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
3) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,0 
m n.p.m nie wy••ej jednak ni•• 1, 60m npm. 
4) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych. 
5) Wskazana budowa basenu i ma••ej architektury. 
6) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
7) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 1,0. 
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9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z istniej• •cej drogi.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji i zabudowy mieszkaniowej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 
 1) Zgodnie z prawem obowi• •zuj• •cym. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Ustala si• • zakaz budowy budynków gospodarczych (nie dotyczy gara••y), pomieszczenia 
gospodarcze lokalizowa• • w obiektach g••ównych.
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane musz• • uzyska• •
pozytywn• • opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
u••ytkowania i zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 13 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 13

2 Oznaczenie literowe: MN

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • jednorodzinn• •: wolnostoj• •c• • lub bli••niacz• •,
pod warunkiem wybudowania wa••u przeciwsztormowego i przesuni• •ciu pasa technicznego 
brzegu morskiego. 
2) Zakaz zabudowy w pasie technicznym brzegu morskiego.  
3) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej – w budynku mieszkalnym lub 
w dodatkowo wybudowanym obiekcie – polegaj• •cej na obs••udze turystyki (wynajem pokoi dla 
letników, handel, gastronomia, rzemios••o nieuci• •••liwe itp.). 
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje linia zabudowy od ulicy i nieprzekraczalna od strony Zalewu Wi• •lanego wg 
rysunku planu, pozosta••e zgodnie z przepisami prawa. 
2) Po wybudowaniu wa••u przeciwsztormowego, i przesuni• •ciu granicy pasa technicznego brzegu 
morskiego, nieprzekraczalna linia zabudowy od strony wa••u, pokazana na rysunku (w odleg••o• •ci 
mniejszej ni•• 50 m od stopy wa••u) obowi• •zuje po uzyskaniu odst• •pstwa z w••a• •ciwego urz• •du”.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki 
min.30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej 
dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 
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7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulicy w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• •
domkni• •cie ulic stanowi• •cych przestrze• • publiczn• •.

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Istniej• •ca zabudowa do zachowania. 
2) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) dach o nachyleniu 30o do 45o, dwuspadowy; w szczycie budynku nale••y zastosowa• • elementy 
architektury regionalnej, takie jak widoczn• • w szczycie konstrukcj• • dachu, „sterczynki” lub/i 
wycinane z drewna „koronki”,  
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, lub 
br• •zu lub
d) poziom posadzki parteru (+ 0.00) max.1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
3) Dopuszcza si• • na dzia••kach zabudowanych budow• • budynku gospodarczego; architektura 
budynku musi nawi• •zywa• • do zabudowy regionalnej. 
4) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,0 
m n.p.m nie wy••ej jednak ni•• 1, 60m npm. 
5) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
6) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 30% ogólnej powierzchni dzia••ki.
7) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 0,9. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ulica Zalewowa.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• terenu na dzia••ki budowlane, tak jak pokazano na rysunku planu 
lini• • oznaczaj• •c• • „orientacyjny podzia•• wewn• •trzny”. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie funkcji g••ównej.
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • - do 1,5 m. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego i pasa ochronnego brzegu morskiego – 
wszelkie zmiany sposobu u••ytkowania i zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej. 
5) Obowi• •zuje zakaz wykonywania obietków budowlanych, kopania studni, sadzawek, do••ów
oraz rowów w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 50 m od stopy wa••u, chyba ••e inwestor uzyska zgod• • na 
odst• •pienie od w/w zakazów z w••a• •ciwego urz• •du.
6) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
7) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 
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KARTA TERENU NR 14 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 14

2 Oznaczenie literowe: MN

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej w obiekcie, polegaj• •cej na obs••udze
turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia itp.). 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:  

1) Linia zabudowy wg obowi• •zuj• •cych przepisów szczególnych. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych, remontów i nowych inwestycji, z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt.1). 
3) Na terenie znajduj• • si• • obiekty o zachowanych warto• •ciach kulturowych, oznaczone na 
rysunku planu – obowi• •zuj• • ustalenia § 9 pkt.2, ppkt. 2. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Architektura budynków winna nawi• •zywa• • do stylu architektury regionalnej. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu obowi• •zuj• • zasady ppkt, 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej. 
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru (+ 0.00) dostosowa• • do istniej• •cej zabudowy na s• •siednich 
dzia••kach, nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,  
c) obowi• •zuje zakaz zabudowy dodatkowej letniskowej wolnostoj• •cej,
d) dach o nachyleniu 35o - 45o, dwuspadowy, równoboczny, przy ustawieniu kalenicy równolegle 
do ulicy, 
e) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym w kolorach odcieni 
czerwieni i br• •zu.
4) Dopuszcza si• • na dzia••kach zabudowanych budow• • budynku gospodarczego; architektura 
budynku musi nawi• •zywa• • do zabudowy regionalnej. 
5) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 
m n.p.m.
6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych. 
7) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 30 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
8) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 0,9. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpieczaj• • ulice lokalne i ul. Rybacka. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 

 Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 
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1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie mieszkalnym. 
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • - do 1,5 m. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 15.1 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 15.1

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Funkcja wypoczynkowo – letniskowa, w tym domki letniskowe, docelowo funkcja hotelowa 
(pensjonatowa) – w u••ytkowaniu ca••orocznym; alternatywnie zabudowa apartamentowa. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia oraz mieszkanie dla w••a• •ciciela lub zarz• •dcy 
w wydzielonym lokalu lub odr• •bnym budynku jednorodzinnym. 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:  

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Obowi• •zuje wykonanie projektu zagospodarowania dla ca••o• •ci terenu. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu 
nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. cz• • • •ci 
budynku, ganku, tarasu obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej. 
3) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym lub 
antresol• •),
b) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 45o - 60o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o;
istnieje wymóg umieszczenia w szczycie budynku elementów architektury regionalnej, takich jak 
„sterczynki”, wskazane tarasy w formie ganków, 
c) pokrycie dachu – materia••em dachówkopodobnym, w kolorze br• •zu, czerwieni lub szarym. 
4) Dla projektowanej zabudowy pensjonatowej, hotelowej, apartamentowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem, wskazana lokalizacja balkonów i tarasów 
z elementami drewnianymi, 
c) dach dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o

w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim. 
5) Dla projektowanej zabudowy mieszkalnej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem o z elementami drewnianymi, 
c) dach dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22ow
dachu wskazane wystawki lub/i okna dachowe, pokrycie dachu tak jak na budynku g••ównym. 
d) Poziom posadzki parteru (+ 0.00) max. 1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m., 
Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,0 m 
n.p.m.
6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
7) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12 m od 
granicy lasu, wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 
8) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
9) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 0,9. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu od ulicy wewn• •trznej.

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Zgodnie z przepisami prawa. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
3) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt. 3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 16.1 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 16.1

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Funkcja wypoczynkowa - letniskowa, docelowo przebudowa na funkcj• • hotelow• •
(pensjonatow• •) – w u••ytkowaniu ca••orocznym. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia oraz mieszkalna, zwi• •zana z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
3) Dopuszcza si• • budow• • mieszkania dla w••a• •ciciela lub zarz• •dcy terenu. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) Teren cz• • • •ciowo znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg 
uzgodnienia projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by
Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 2 ppkt 2). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 2 , ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej. 
2) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), 
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30o - 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o;
istnieje wymóg umieszczenie w szczycie budynku elementów architektury regionalnej, takich jak 
„sterczynki”, wycinane z drewna „koronki”, wskazane tarasy w formie ganków drewnianych, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze br• •zu.
3) Dla projektowanej zabudowy hotelowej (pensjonatowej) obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem, wskazana lokalizacja balkonów i tarasów 
m.in. z elementami drewnianymi, 
c) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o;
w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim. 
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4) Dla projektowanego domu mieszkalnego obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem o z elementami drewnianymi, 
c) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o

w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim. 
6) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,0 
m n.p.m.
7) Poziom posadzki parteru (0.00) max. 1,5, nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.. 
8) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
9) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 
10) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 30% ogólnej powierzchni 
dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu z ulic wewn• •trznych i lokalnych . 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • - do 1,5 m.  
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 17 UT, 17.1 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 17; 17.1

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Funkcja us••ug turystycznych, w tym pensjonat, hotel – w u••ytkowaniu ca••orocznym, 
gastronomia, handel.  
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: 1 mieszkanie, zwi• •zana z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem i obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 1). 
2) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
2) Dla projektowanej zabudowy pensjonatowej lub hotelowej obowi• •zuje: 
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o

w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim, 
d) poziom posadzki parteru (0.00) max. 1,5 m n.p.t.., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,  
e) posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 
m n.p.m.
3) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
4) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 50 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
5) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 1,0. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu od ulicy Rybackiej, Piaskowej i wewn• •trznej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

 Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie terenu, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren 17 UT znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 
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KARTA TERENU NR 18.1 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 18.1

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod funkcj• • us••ugow• •, w tym handel, gastronomia. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
20%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji (§ 9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
1) Na przedmiotowym terenie obowi• •zuje tylko zabudowa trwa••a o konstrukcji murowanej. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu np. 
(dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej. 
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom parteru budynku max. 1,5 m n.p.t.., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
c) dach o nachyleniu 30o do 45o, wieloboczny, minimum dwuspadowy, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze niebieskim i jasnozielonym.  
4) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
5) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej i ulicy dojazdowej.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby, wynikaj• •ce z funkcji mieszkaniowej oraz 
prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
Nie dotyczy. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych, 
pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie g••ównym.
2) Zabrania si• • realizacji ogrodze• •.
3) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.



Dziennik Urz#dowy
Województwa Pomorskiego Nr 5 — 446 — Poz. 157

3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 19.1 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 19.1

2 Oznaczenie literowe: MN

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej – w budynku mieszkalnym, budynku 
odr• •bnym wybudowanym do tego celu lub w domkach letniskowych – polegaj• •cej na obs••udze
turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia itp.). 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje ustalona linia zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie z przepisami 
prawa.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min.30 
%, w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• •
domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 2, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
2) Dla projektowanej zabudowy oraz obiektów modernizowanych obowi• •zuje: 
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku,  
b) poziom parteru budynku max. 1,5 m n.p.t.., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
c) dach o nachyleniu 30o do 45o, wielop••aszczyznowy, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
3) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), 
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30o - 45o  po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o;
istnieje wymóg umieszczenia w szczycie budynku elementów architektury regionalnej, takich jak 
„sterczynki”, wycinane z drewna „koronki” lub/i widoczna w szczycie konstrukcja dachu, 
wskazane tarasy w formie ganków drewnianych, 
d) pokrycie dachu – materia••em dachówkopodobnym, w kolorze br• •zu.
4) Dopuszcza si• • na dzia••kach zabudowanych budow• • budynku gospodarczego; architektura 
budynku musi nawi• •zywa• • do zabudowy regionalnej. 
5) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 
n.p.m.
6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
7) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
8) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 0,9. 
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9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Piaskowej lub/i ulicy wewn• •trznej.
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cym prawem. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie mieszkalnym. 
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulic. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 20 MN, 20.1 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 20; 20.1

2 Oznaczenie literowe: MN

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej – w budynku mieszkalnym, budynku 
odr• •bnym wybudowanym do tego celu lub domkach letniskowych – polegaj• •cej na obs••udze
turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia itp.). 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego: 1) Linie zabudowy ustalone dla nowych 
obiektów i nieprzekraczalne wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami 
prawa.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min.30 
%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • cz• • • •ciowo w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg 
uzgodnienia projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by
Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 1). 
2) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
3) Na terenie znajduj• • si• • obiekty o zachowanych warto• •ciach kulturowych, oznaczone na 
rysunku planu – obowi• •zuj• • ustalenia § 9 pkt 2, ppkt 2. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• •
domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 2, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
2) Dla projektowanej zabudowy i obiektów modernizowanych obowi• •zuje: 
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) dopuszcza si• • podpiwniczenie budynku,  
c) poziom parteru budynku max. 1,5 m n.p.t.., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
d) dach wielop••aszczyznowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 
22o.
e) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
3) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), 
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach o nachyleniu 30o - 45o, dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenia w szczycie budynku 
elementów architektury regionalnej, takich jak „sterczynki”, wycinane z drewna „koronki” lub/i 
widoczna w szczycie konstrukcja dachu, wskazane tarasy w formie ganków drewnianych, 
d) pokrycie dachu – materia••em dachówkopodobnym, w kolorze br• •zu.
4) Dopuszcza si• • na dzia••kach zabudowanych budow• • budynku gospodarczego; architektura 
budynku musi nawi• •zywa• • do zabudowy regionalnej. 
5) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12 m od 
granicy lasu, wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego ministra na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 
6) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0.00) max.1,5 n.p.t., nie ni••ej jednak ni••
1.80 m n.p.m., zgodnie z § 13. 
7) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. 1,00 
n.p.m..
8) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
9) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 35% ogólnej powierzchni dzia••ki.
10) Wska••nik intensywno• • • • zabudowy do 0,9. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulic lokalnych i zbiorczych.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie mieszkalnym. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren 20 MN znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej; 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

 KARTA TERENU NR 21.1 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 21.1

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa; hotel, pensjonat. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia.  
3) Dopuszczalna funkcja mieszkaniowa zwi• •zana z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie 
z przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy pensjonatowej (hotelowej), alternatywnie mieszkaniowej, 
obowi• •zuje: 
a) poziom parteru budynku max. 1,5 m n.p.t.., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m., 
b) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o  po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o

w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze niebieskim i jasnozielonym. 
2) Dopuszcza si• • budow• • gara••u wielostanowiskowego. 
3) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. 
+1,00m n.p.m.. 
4) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
5) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40% ogólnej powierzchni dzia••ki.
6) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 0,9. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu z dróg zewn• •trznych. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

 Nie dotyczy. 



Dziennik Urz#dowy
Województwa Pomorskiego Nr 5 — 450 — Poz. 157

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie terenu. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

 1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 22.1 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 22.1

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Funkcja wypoczynkowo – letniskowa, docelowo funkcja hotelowa (pensjonatowa) – 
w u••ytkowaniu ca••orocznym. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia. 
3) Dopuszcza si• • funkcj• • mieszkaniow• • zwi• •zan• • z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:  
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
 1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy. 
2) Dla nowej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym lub 
antresol• •),
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach o nachyleniu 40o - 45 o, dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenie w szczycie budynku 
elementów architektury regionalnej, takich jak „sterczynki”, wskazane tarasy w formie ganków, 
d) pokrycie dachu – materia••em dachówkopodobnym, w kolorze br• •zu.
4) Dla projektowanej zabudowy hotelowej (pensjonatowej) obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku,  
b) poziom parteru budynku max. 1,5 m n.p.t.., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m.,
c) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem, wskazana lokalizacja balkonów i tarasów 
••• •czonych z drewnem, 
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d) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o  po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych 
min. 22o w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
e) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
5) Dla projektowanego budynku mieszkalnego obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem o z elementami drewnianymi, 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o  po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych 
min. 22o, w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasno zielonym i niebieskim. 
6) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0.00) max. 1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak 
ni•• 1.80 m n.p.m.. 
7) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
8) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40% ogólnej powierzchni dzia••ki.
9) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12 m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego ministra na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu od ul. Morskiej i ulicy wewn• •trznej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 
1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie terenu od strony ulicy, wysoko• • • • max. do 1,5 m. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 23 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 23

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod funkcj• • us••ugow• •, tak• • jak o• •rodek zdrowia, • •wietlica, biblioteka, 
przedszkole, plac zabaw, mini-boisko, parking itp. 
2) Dopuszcza si• • mieszkanie na poddaszu. 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Budynek obj• •ty ochron• • konserwatorsk• •, wszelkie prace budowlane na budynku wymagaj• •
opiniowania przez Woj. Konserwatora Zabytków (§ 9 pkt 2, ppkt 2).
2) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
3) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów) z organami S••u••by Ochrony Zabytków w zakresie 
bry••y, elewacji (§ 9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Adaptacja istniej• •cej zabudowy.  
2) Modernizacja istniej• •cego budynku oraz budowa nowych obiektów dla funkcji g••ównej pod 
warunkiem uzyskania pozytywnej opinii od konserwatora zabytków. 
3) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej i ul. Piaskowej.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby, wynikaj• •ce z funkcji mieszkaniowej oraz 
prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy.  
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 24 MN/UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 24

2 Oznaczenie literowe: MN/UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • jednorodzinn• •, •• • •czon• • z us••ugami
turystycznymi.  
2) Wzd••u•• ulic Rybackiej i Morskiej wskazana lokalizacja us••ug w parterach lub wydzielonych 
obiektach lokalizowanych przy ulicy. 
3) Funkcja uzupe••niaj• •ca: obs••uga turystyki (wynajem pokoi dla letników w budynku g••ównym 
lub budynkach odr• •bnych itp.). 
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy jak zaznaczono na rysunku planu, pozosta••e linie 
zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
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5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%, w tym udzia•• zieleni wysokiej min.20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• •
domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Budynki winny posiada• • elewacj• • nawi• •zuj• •c• • do architektury regionalnej tego obszaru, 
w szczycie budynku ozdoby w formie „sterczynek”, drewnianych koronek lub/i widocznej 
konstrukcji dachu; wej• •cie do budynku w formie ganku usytuowanego na d••u••szym boku od 
strony ulicy. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej. 
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru (+ 0.00) max. 1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m., zgodnie 
z § 13, 
c) obowi• •zuje zakaz zabudowy dodatkowej letniskowej wolnostoj• •cej,
d) dach o nachyleniu 35o do 45o, równoboczny, ustawienie kalenicy równolegle do ulicy, 
e) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachowkopodobnym w kolorze czerwieni. 
4) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 
m n.p.m..;
5) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
6) Zabudow• • mo••na realizowa• • w postaci obiektu mieszkalno – us••ugowego lub oddzielnych 
obiektów – mieszkalnego i us••ugowego, realizowanych w ró••nych etapach. 
7) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40% ogólnej powierzchni dzia••ki;
8) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 1,0. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpieczaj• • ulice zbiorcze, g••ównej, ul. Piaskowej 
i wewn• •trznej.
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Zakaz wtórnych podzia••ów.
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• •, na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie mieszkalnym. 
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie od strony ulic, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m.
3) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
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j
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 25.1 US

1 Oznaczenie cyfrowe: 25.1

2 Oznaczenie literowe: US

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren sportu i rekreacji. 
2) Dopuszcza si• • cz• • • • • • mieszkaln• • dla obs••ugi terenu. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 
Nie dotyczy. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Urz• •dzenie boisk sportowych m.in.: kortów tenisowych, boiska do koszykówki, siatkówki, pi••ki 
no••nej, zespo••y torów do mini-golfa itp. 
2) Towarzysz• •ce obiekty kubaturowe takie jak: przebieralnia, sanitariaty, prysznice itp. 
3) Poziom parteru budynku/ków max 0,6 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m., zgodnie z § 
13,
4) Wysoko• • • • obiektów max. 2 kondygnacje z dachem dwuspadowym, w tym dopuszcza si• •
u••ytkowe poddasze. 
5) Adaptuje si• • cz• • • • • • zalesion• • dzia••ki na funkcj• • rekreacji i wypoczynku. 
6) Dopuszcza si• • realizacj• • basenu k• •pielowego z trawiast• • pla•• • •.

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Parkingi w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji g••ównej, realizowa• •
na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 pkt. 2).
2) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ul. Piaskowa. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
 Nie dotyczy. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
3) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Doprowadzenie sieci wodoci• •gowej, energetycznej, telefonicznej i kanalizacji sanitarnej, 
ogrzewanie w••asne.
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KARTA TERENU NR 26 MW

1 Oznaczenie cyfrowe: 26

2 Oznaczenie literowe: MW 

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • wielorodzinn• •.

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
40%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony konserwatorskiej B. 
2) Inwestor przed z••o••eniem wniosku o pozwolenie na budow• • musi uzyska• • pozytywn• • opini• •
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektu budowlanego. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 26 MW obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • 1 kondygnacj• • podziemn• • pod cz• • • •ci• • lub ca••ym budynkiem, 
b) dach wieloboczny, minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci
pozosta••ych min. 22o ; kryty dachówk• •.
2) Dla projektowanej zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 26.1 MW obowi• •zuje: 
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • do 1 kondygnacj• • podziemn• • pod cz• • • •ci• • lub ca••ym budynkiem, 
b) rodzaju dachu nie ustala si• •.
3) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0.00) min. 0.30 m n.p.t., nie ni••ej jednak 
ni•• 1,80 m n.p.m., zgodnie z § 13. 
4) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
5) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40% ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, parkingi: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ul. Piaskowej i ul. Rybackiej.  
2) Parkingi w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji mieszkaniowej oraz 
prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 pkt. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania oraz podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem 
miejscowym:

1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cym prawem. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz budowy budynków gospodarczych, 
pomieszczenia gospodarcze (piwnice lokatorskie) realizowa• • w obiekcie mieszkalnym, 
w kondygnacji podziemnej. 
2) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• • (obowi• •zuj• • przepisy Prawa 
Wodnego). 
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 24 pkt. 2. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 27 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 27

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja:  

1) Teren przeznaczony pod obiekty kultu religijnego – ko• •ció••, w tym obiekty zwi• •zane z obs••ug• •
administracyjn• • i mieszkalny. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Ochrona przed zabudow• •. Obiekt ko• •cio••a stanowi akcent architektoniczny i o• • kompozycyjn• •
terenu.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa.  
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
60%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  
1) Obiekt ko• •cio••a stanowi dobro kultury wspó••czesnej. Wszelkie prace budowlane na tym 
obiekcie oraz na terenie podlegaj• • opiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
2) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji (§ 9 pkt 1). 
3) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4); 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:  
1) Obiekt stanowi wa••ny akcent architektoniczny. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

1) Zabudowa realizowana w ramach funkcji okre• •lonej w pkt. 3.
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy – dopuszcza si• • modernizacj• • obiektów oraz 
realizacj• • ma••ej architektury.
3) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 25 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy zbiorczej i lokalnej.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby, wynikaj• •ce z funkcji mieszkaniowej oraz 
prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy 
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana” – wszystkie projekty 
musz• • uzyska• • pozytywn• • opini• • dyrektora parku.  
2) Teren znajduje si• • w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• • (obowi• •zuj• • przepisy Prawa 
Wodnego).  
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 28 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 28

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod funkcj• • us••ugow• •, w tym handel, gastronomi• •, us••ugi turystyczne.
2) Dopuszczalna funkcja mieszkaniowa, zwi• •zan• • z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego: 1) Linia zabudowy zgodnie z przepisami 
prawa.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa.  
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
10%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.50 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki.  
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4).  
2) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji (§ 9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
2) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku,  
b) dach wieloboczny o nachyleniu 30o do 40o  po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o ,
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
3) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0.00) min. 0.30 m n.p.t., nie ni••ej jednak 
ni•• 1.80 m n.p.m..
4) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 
m n.p.m.
5) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych.  
6) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 70 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulic g••ównej, zbiorczych i lokalnych.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby, wynikaj• •ce z funkcji mieszkaniowej oraz 
prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cym prawem. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  
1) Ustala si• • zakaz budowy budynków gospodarczych.  
2) Szczególnie starannie lokalizowa• • ogrodzenie od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana” - projekty 
budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora parku.  
4) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 29 Wsz, 29.1Wsz

1 Oznaczenie cyfrowe: 29, 29.1

2 Oznaczenie literowe: Wsz

3 Przeznaczenie, funkcja:  

1) Teren oznaczony symbolem 29 Wsz istniej• •cy wa•• przeciwpowodziowy Zalewu Wi• •lanego.  
2) Teren oznaczony symbolem 29.1.Wsz - projektowany wa•• sztormowy. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
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5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego na terenie parku - zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami 
prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) Ci• •g pieszy ogólnodost• •pny wzd••u•• Zalewu Wi• •lanego na wale przeciwsztormowym. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

1) Podstawowe zasady zagospodarowania terenu w ramach okre• •lonej funkcji: 
 a) nasyp ziemny w postaci wa••u,
b) droga techniczna u podstawy wa••u,
c) dost• •pu z Zalewu Wi• •lanego do basenu portu jachtowego (znajduj• •cego si• • na terenie 
oznaczonym symbolem 60.1 PR) z jednoczesnym zabezpieczeniem terenu przed powodzi• • – np. 
wbudowanie urz• •dzenia typu szandor. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  

1) Droga do obs••ugi wa••u u podnó••a wa••u. Nie przewiduje si• • parkingów i dróg ko••owych. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
organem administracji morskiej.  
2) Obowi• •zuje zakaz zabudowy.  
3) Dla w/w terenu ustanawia si• • s••u••ebno• • • • przejazdu i dost• •pu dla s••u••b ratowniczych 
i w••a• •ciwego terytorialnie Urz• •du Morskiego.  
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana” - projekty 
budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora parku. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 30 MN/UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 30

2 Oznaczenie literowe: MN/UT

3 Przeznaczenie, funkcja:  

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniowo – us••ugow• • i turystyczn• •.
2) W ramach funkcji turystycznej: prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej polegaj• •cej na 
obs••udze turystyki (us••ugi hotelowe, gastronomia itp.).  
3) W ramach funkcji us••ugowej: handel.  
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie 
z przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
40%, w tym udzia•• zieleni wysokiej min.10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki.  
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  
1) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§9 pkt 1).  
2) Na terenie znajduj• • si• • obiekty o zachowanych warto• •ciach kulturowych, oznaczone na 
rysunku planu – obowi• •zuj• • ustalenia §9 pkt.2.
3) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Architektura obiektów winna nawi• •zywa• • do charakteru architektury regionalnej; np.: 
w szczycie budynku umieszczone ozdoby w formie „sterczynek”, drewnianych koronek lub/i 
widoczna w szczycie budynku konstrukcja dachu; wej• •cie do budynku w formie ganku 
usytuowanego na d••u••szym boku od strony ulicy.  
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku,  
b) poziom posadzki parteru (0.00) dostosowa• • do istniej• •cej zabudowy, nie ni••ej jednak ni•• 1.80 
m n.p.m., zgodnie z § 13,
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o - 45o  po••aci glównych, po••aci pozosta••ych min. 
22o , równoboczny przy ustawieniu kalenicy równolegle do ulicy, dopuszcza si• • dach 
wielospadowy, mansardowy i naczó••kowy,  
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
4) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. + 1,00 
m n.p.m..
5) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych.  
6) Zabudow• • mo••na realizowa• • w postaci obiektu mieszkalno – us••ugowego lub oddzielnych 
obiektów: mieszkalnego i us••ugowego, realizowanych w ró••nych etapach, dopuszcza si• •
realizacj• • domków letniskowych.  
7) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12 m od 
granicy lasu, wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie.  
8) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 35 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpieczaj• • ulice zbiorcze, lokalne, dojazdowe i wewn• •trzne.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg §5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• dzia••ek zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y i budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), pomieszczenia 
gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie mieszkalnym.  
2) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 31 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 31

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja:  

1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa; docelowo zabudowa hotelowa (pensjonatowa) 
w u••ytkowaniu ca••orocznym; dopuszcza si• • przej• •ciowo zabudow• • letniskow• •.
2) Dopuszczalna funkcja mieszkaniowa zwi• •zana z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa.  
2) Wymagana modernizacja o• •rodka polegaj• •ca na wymianie zabudowy substandardowej.  
3) Nowa zabudowa musi uwzgl• •dnia• • zasady zapisane w pkt.6 i w pkt. 8. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4).  
2) Teren oznaczony szrafem na rysunku planu znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, 
w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia projektów architektonicznych (remontów i nowych 
inwestycji) z organami S••u••by Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie,
c) dach o nachyleniu 45o, minimum dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenie w szczycie 
budynku elementów architektury regionalnej, takich jak mur pruski, „sterczynki”,  
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
2) Dla projektowanej zabudowy hotelowej i pensjonatowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem, wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci glównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o; w dachu wskazane lukarny lub wystawki,  
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, za wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim.  
3) Poziom posadzki parteru (0.00) max.1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m., zgodnie z § 
13.
4) Modernizacja (§2 pkt.10) lub budowa nowych obiektów, znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci 
mniejszej ni•• 12 m od granicy lasu, wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo 
od warunków technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2).
2) Dost• •p do terenu z ul. Piaskowej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• dzia••ek zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
1) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie terenu, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m.
2) Wszystkie projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 32 UT/M

1 Oznaczenie cyfrowe: 32

2 Oznaczenie literowe: UT/M

3 Przeznaczenie, funkcja:  
1) Funkcja turystyczno – mieszkaniowa (pensjonat).  
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia.  
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 
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4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Nowa zabudowa musi uwzgl• •dnia• • zasady zapisane w pkt.6 i w pkt.8. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
50%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4).  
2) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony 
Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy pensjonatowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku,  
b) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem, wskazana lokalizacja balkonów i tarasów 
m.in. z elementami drewnianymi, 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o  po••aci glównych, po••aci pozosta••ych 
min. 22o; w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
3) Zabudow• • mo••na realizowa• • w postaci obiektu jednego pensjonatu •• • •cznie z mieszkaniem lub 
oddzielnych obiektów: pensjonatu i mieszkalnego, realizowanych w ró••nych etapach.  
4) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków dostosowa• • do istniej• •cej zabudowy, nie 
ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m..
5) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. 1,00 
m n.p.m.
6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych.  
7) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12 m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie.  
8) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 30 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 
9) Intensywno• • • • zabudowy 0,9. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2).
2) Dost• •p do terenu z ulicy Piaskowej poprzez drog• • wewn• •trzn• •.

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Zakaz wtórnego podzia••u dzia••ek.
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) Wszystkie projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego.  
5) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie od strony ulic, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 33 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 , 33.5, 33.6

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa.  
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia.  
3) Dopuszcza si• • realizacj• • 1 mieszkania zwi• •zanego z prowadzon• • dzia••alno• •ci• • z wyj• •tkiem 
terenu oznaczonego symbolem 33.1UT. 
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Nowa zabudowa musi uwzgl• •dnia• • zasady zapisane w pk.6. i pkt.8. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Teren oznaczony symbolem 33.1UT i 33.2UT znajduj• • si• • na terenie lasów pa• •stwowych 
wszelkie inwestycje dotycz• •ce modernizacji istniej• •cej zabudowy lub projektowanej nowej 
zabudowy winny posiada• • pozytywn• • opini• • Nadle• •nictwa. 
2) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
4) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. Projekty 
budowlane musz• • posiada• • pozytywn• • opini• • Dyrektora Parku. 
5) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
40%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
6) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 33.5UT i 33.6UT znajduje si• • w strefie 
konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg uzgodnienia projektów architektonicznych 
(remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji 
i rozbiórek (§ 9 pkt 1). 
3) Budynek wyró••niony kolorem na terenie oznaczonym symbolem 33.6UT wpisany jest do 
Gminnej Ewidencji Zabytków - obowi• •zuje wymóg uzgodnienia projektu remontu i przebudowy 
z organami S••u••by Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji , stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz rozbiórek (§ 9 pkt 1). 
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7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:
1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
a) hotel, pensjonat oraz (lub) wolnostoj• •ce domki letniskowe na terenie oznaczonym symbolem 
33.2UT, 33.3UT, 33.4UT i 33.5UT;  
b) na terenie oznaczonym symbolem 33.1UT adaptacja istniej• •cych domków letniskowych, 
dopuszcza si• • ich przebudow• • i modernizacj• • bez mo••liwo• •ci powi• •kszenia ich obrysu 
i wysoko• •ci oraz realizacji nowych.  
2) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), 
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu po••aci glównych 40o - 75o, po••aci pozosta••ych min. 
22o; istnieje wymóg umieszczenia w szczycie budynku elementów architektury regionalnej, 
takich jak „sterczynki” lub/i wycinane z drewna „koronki”, wskazane tarasy w formie ganków 
drewnianych,  
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze dachówki 
naturalnej br• •zu lub szaro• •ci. 
3) Dla projektowanej zabudowy pensjonatowej (hotelowej) obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), 
b) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem, wskazana lokalizacja balkonów i tarasów 
m.in. z elementami drewnianymi, alternatywnie z elementami architektury regionalnej (widoczna 
w szczycie konstrukcja dachu, sterczynki, itp.), 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu po••aci glównych 30o do 45o , po••aci pozosta••ych 
min. 22o; w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze niebieskim i jasnozielonym.  
4) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0.00) max. 1,5 m. n.p.t., nie ni••ej jednak 
ni•• 1.80 m n.p.m..
5) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. 1,00 
m n.p.m dla terenu oznaczonego symbolem 33.6 nie wy••ej ni•• 1, 60m npm. 
 6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych.  
7) Przy modernizacji istniej• •cego obiektu (np. dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla 
obiektów projektowanych; przy dobudowie np. cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• •
zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
8) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12 m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 
9) Intensywno• • • • zabudowy do 0,8 (z wy•• • •czeniem terenu oznaczonego symbolen 33.1UT). 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji (wg § 5 ust. 2), realizowa• • na terenie dzia••ki, do której inwestor posiada tytó•• prawny. 
2) Dost• •p do terenu z ulic lokalnych, dojazdowych, le• •nych i wewn• •trznych. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• terenu zgodnie z przepisami prawa. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
1) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie terenu. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •. Zwolni• • od zakazów 
obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e
w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; dopuszcza si• • szczelne szamba 
lub przydomowe oczyszczalnie.  
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 34 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 34

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa: hotel, pensjonat, alternatywnie apartamenty. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: us••ugi handlu, gastronomii, dopuszczalna funkcja mieszkaniowa, 
zwi• •zana z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie 
z przepisami. 
2) Wymagana modernizacja o• •rodka, polegaj• •ca na wymianie zabudowy substandardowej. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
40%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje. elewacje budynków realizowanego 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o  po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych 
min. 22o; dopuszcza si• • 50 % dachu p••askiego,
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze niebieskim i jasnozielonym; dla dachów p••askich pokrycia nie ustala si• •,
d) poziom posadzki parteru (0.00) dostosowa• • do istniej• •cych obiektów, nie ni••ej jednak ni•• 1.80 
m n.p.m.. 
2) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 
m n.p.m.
3) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:
1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu z ulic: dojazdowej, lokalnych i zbiorczej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 

1) Podzia•• terenu zgodnie z prawem. 
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z §18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 35 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 35

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja:
1) Teren przeznaczony pod funkcj• • us••ugow• •, w tym: handel, gastronomia, us••ugi hotelowe pod 
warunkiem wybudowania wa••u przeciwsztormowego i po przesuni• •ciu pasa technicznego 
brzegu morskiego. Zakaz zabudowy w pasie technicznym brzegu morskiego.  
2) Dopuszcza si• • realizacj• • mieszkania zwi• •zanego z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie 
z przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
10%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min.30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) Teren znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”. Obowi• •zuje wymóg uzgodnienia 
wszystkich projektów architektonicznych z konserwatorem zbytków w zakresie bry••y, elewacji (§ 
9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 
1) Przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulic w ramach 
zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
1) Na przedmiotowym terenie obowi• •zuje tylko zabudowa o konstrukcji murowanej.  
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
3) Wysoko• • • • zabudowy max. 3 kondygnacje nadziemne (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym).  
4) Dach wysoki o nachyleniu 30o do 45 o, kryty dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym 
z wyj• •tkiem koloru niebieskiego i jaskrawozielonego.  
5) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0.00) dostosowa• • do istniej• •cej
zabudowy, nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m., zgodnie z § 13.
6) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. 1,00 
m n.p.m nie wy••ej jednak ni•• 1, 60m npm.
7) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych.  
8) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby, wynikaj• •ce z funkcji mieszkaniowej oraz 
prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg §5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
Nie ustala si• •.

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  
1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych, 
pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie g••ównym.
2) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego i pasa ochronnego brzegu morskiego – 
wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej.  
4) Obowi• •zuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni,sadzawek,do••ów oraz 
rowów w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 50 m.od stopy wa••u, chyba ••e inwestor uzyska zgod• •
z w••a• •ciwego urz• •du na odst• •pienie od w/w zalazów.  
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •,
w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du
morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust.2 
ppkt.3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 36 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 36

2 Oznaczenie literowe: MN

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • mieszkaniow• • o niskiej intensywno• •ci.  
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci gospodarczej (w budynku mieszkalnym lub budynku 
dodatkowym), polegaj• •cej na obs••udze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, 
gastronomia itp.) lub innej.  
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust .25 niniejszej uchwa••y).
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4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie 
z przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki 
min.30%, w tym udzia•• zieleni wysokiej min.10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej 
dzia••ki.  
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4).  
2) Na terenie znajduj• • si• • obiekty o zachowanych warto• •ciach kulturowych, oznaczone na 
rysunku planu – obowi• •zuj• • ustalenia § 9 pkt.4.
3) Na terenie znajduje si• • obiekt wpisany do rejestru zabytków, obowi• •zuje § 9 pkt 2 ppkt 2. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulicy w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
2) Budynki letniskowe, gospodarcze i zagospodarowanie dzia••ki winny by• • projektowane 
i wykonane w nawi• •zaniu do stylu architektury regionalnej.  
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku,  
b) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o , 
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorach ceglanym, br• •zu
lub wszystkich odcieniach ••ó••tego.
4) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z antresol• •),
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 45o - 75o,; istnieje wymóg umieszczenia w szczycie 
budynku elementów arch. regionalnej, takich jak „sterczynki” lub/i wycinane z drewna 
„koronki”, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
5) Dopuszcza si• • budow• • budynków gospodarczych zwi• •zanych z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •;
obiekty wygl• •dem winny nawi• •zywa• • do architektury regionalnej.  
6) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0,00) dostosowa• • do istniej• •cej
zabudowy, nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m., zgodnie z § 13.
7) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 
n.p.m.
8) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych. 
9) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40% ogólnej pow. dzia••ki. 
10) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12 m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpieczaj• • ulice: zbiorcza, lokalne, dojazdowe i wewn• •trzne. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 
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10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• terenu na dzia••ki budowlane, pod warunkiem bezpo• •redniego 
zapewnienia dojazdu z drogi. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie g••ównym.  
2) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 37 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 37

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa; w tym domki letniskowe, docelowo obiekty 
pensjonatowe, hotel, alternatywnie apartamenty. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia, dopuszczalna funkcja mieszkaniowa zwi• •zana
z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y) do granic w••asnej 
dzia••ki. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy. 
2) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
3) Wymagana modernizacja o• •rodka polegaj• •ca na wymianie zabudowy substandardowej. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%, w tym udzia•• zieleni wysokiej min.10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulicy w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej. 
2) Dla projektowanej zabudowy pensjonatowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • jedn• • lub dwie kondygnacj• • podziemne,  
b) rodzaju dachu nie ustala si• •,c) wyklucza si• • pokrycie dachu w kolorze jasnozielonym 
i niebieskim, 
d) poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0.00) dostosowa• • do istniej• •cej
zabudowy.  
3) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • 1 kondygnacja, dopuszcza si• • antresol• • na poddaszu, 
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach o nachyleniu 45o - 75o,minimum dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenie w szczycie 
budynku elementów architektury regionalnej, takich jak „sterczynki” lub/i wycinane z drewna 
„koronki”, widoczna konstrukcja dachu, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu,
5) Posadowienie obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 m 
n.p.m.
6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
7) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12,0 m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 
8) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40% ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu od ulicy Rybackiej, lub przez u••yczenie przejazdu. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• dzia••ki zgodnie z przepisami prawa. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 38.1 Zn, 38.2 Zn

1 Oznaczenie cyfrowe: 38.1, 38.2

2 Oznaczenie literowe: Zn
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3 Przeznaczenie, funkcja:
1) Teren zieleni naturalnej, w tym:
a) 38.1 Zn w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego, 
b) 38.2 Zn poza obszarem pasa technicznego brzegu morskiego. 
2) Dopuszcza si• • w terenie oznaczonym symbolem 38.1 Zn lokalizacje doj• • • • do pomostów 
cumowniczych lokalizowanych na terenie wód Zalewu Wi• •lanego jak pokazano na rysunku 
planu.

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego: 1) Ochrona stanu istniej• •cego. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze obj• •tym ochron• • Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.  
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

Nie dotyczy. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Utrzyma• • stan istniej• •cy, wyj• •tek stanowi• • doj• •cia do pomostów cumowniczych. 
2) Dopuszcza si• • w uzgodnieniu z Dyrektorem Urz• •du Morskiego i Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony • •rodowiska lokalizacj• • 8 pomostów oraz doj• • • • pieszych do tych pomostów. 
3) Szeroko• • • • doj• •cia pieszego max. 2,5 m plus obrze••e.

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:
1) Dost• •p do terenu z dróg wewn• •trznych. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:

1) Zakaz wszelkiej zabudowy z wyj• •tkiem doj• •c pieszych do pomostów, o których mowa w pkt. 
8 ppkt. 2.
2) Teren oznaczony symbolem 38.1 Zn znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu 
morskiego, obowi• •zuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania 
studni,sadzawek,do••ów oraz rowów w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 50 m.od stopy wa••u, chyba ••e
inwestor uzyska zgod• • z w••a• •ciwego urz• •du na odst• •pienie od w/w zakazów. 
3) Teren oznaczony symbolem 38.2 Zn znajduje si• • na obszarze pasa ochronnego brzegu 
morskiego. 
4) Wszelkie zmiany sposobu u••ytkowania i zagospodarowania terenu wymagaj• • uzgodnienia 
z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji morskiej.  
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Wymagane jest zwolnienie od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego
zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, ustalone w drodze decyzji dyrektora 
w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
Nie dotyczy. 

KARTA TERENU NR 39 W

1 Oznaczenie cyfrowe: 39

2 Oznaczenie literowe: W

3 Przeznaczenie, funkcja:
1) Teren urz• •dze• • technicznych wodoci• •gowych. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:  

1) Uj• •cie wody i stacja uzdatniania wody. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi.  
2) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

Nie ustala si• •.
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:  
1) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •; zwolni• • od zakazów 
obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e
w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego.  
4) Wymagane jest zwolnienie od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego
zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, ustalone w drodze decyzji dyrektora 
w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zgodnie z potrzeb• • i przepisami prawa. 

KARTA TERENU NR 40 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 40

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa, w tym pensjonat, hotel, domki letniskowe.  
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: us••ugi handlu, gastronomii.  
3) Dopuszczalna funkcja mieszkaniowa, zwi• •zana z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Wymagana modernizacja o• •rodka polegaj• •ca na wymianie zabudowy substandardowej. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%, w tym udzia•• zieleni wysokiej min.30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki.  
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulicy w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. 
dachu) nale••y go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. 
cz• • • •ci budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 3, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
2) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym) lub 
antresol• •,
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o - 45o po••aci g••ównych, istnieje wymóg 
umieszczenie w szczycie budynku elementów architektury regionalnej, takich jak „sterczynki” 
wycinane z drewna „koronki”, wskazane tarasy w formie ganków drewnianych, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
3) Dla projektowanej zabudowy pensjonatowej i hotelowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych oraz poddasze u••ytkowe, dopuszcza si• •
podpiwniczenie budynku, 
b) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów,  
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o - 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 
22o, w dachu wskazane lukarny lub wystawki, dopuszcza si• • na ca••ym budynku lub cz• • • •ci dach 
p••aski z przeznaczeniem na taras z widokiem na Zalew Wi• •lany,
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, za wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze niebieskim i jasnozielonym, 
4) Funkcja us••ugowa handlowa lub / i ma••ej gastronomii lokalizowana wzd••u•• granicy 
przedmiotowej dzia••ki z drog• • wojewódzk• •. Architektury obiektów nie ustala si• •.
5) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków dostosowa• • do budynków istniej• •cych, 
nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m..  
6) Wskazana budowa basenu i ma••ej architektury. 
7) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
8) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2).
2) Dost• •p do terenu z ul. Rybackiej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:

1) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie terenu od strony ulicy Rybackiej.  
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 41 T

1 Oznaczenie cyfrowe: 41

2 Oznaczenie literowe: T

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Wie••a nadawcza telekomunikacyjna wraz z urz• •dzeniami technicznymi. 
4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

Nie ustala si• •
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej: Nie 
dotyczy.

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi dot. urz• •dze• • teletechnicznych.  
2) Wie••a o konstrukcji kratowej.  
3) Dopuszcza si• • zwi• •kszenie zasi• •gu obs••ugiwanego terenu przez wymian• • b• •d•• do••o••enie 
urz• •dze• • technicznych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Dost• •p do terenu z ul. Rybackiej. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:

1) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •,
w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du
morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zasilanie elektroenergetyczne. 

KARTA TERENU NR 42 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 42

2 Oznaczenie literowe: UT
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3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa; zabudowa letniskowa lub / i zabudowa ca••oroczna 
pensjonatowa ewent. hotelowa. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia, dopuszczalna funkcja mieszkaniowa zwi• •zana
z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie 
z przepisami. 
2) Nowa zabudowa musi uwzgl• •dnia• • zasady zapisane w pkt.8 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Obowi• •zuje wykonanie projektu zagospodarowania dla ca••o• •ci terenu; dopuszcza si• • etapowe 
realizacj• • zagospodarowania, pod warunkiem opracowania projektu zagospodarowania dla 
ca••o• •ci terenu. 
2) Budynki letniskowe, socjalne i inne winny by• • projektowane i wykonane w nawi• •zaniu do 
stylu architektury regionalnej. 
3) Dla projektowanej zabudowy letniskowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • – 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze u••ytkowe), 
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30-50o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 
22o; obowi• •zuje umieszczenie w szczycie budynku elementów architektury regionalnej, takich jak 
„sterczynki”, wycinane z drewna „koronki”, wskazane tarasy w formie ganków drewnianych, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
4) Dla projektowanej zabudowy pensjonatowej lub hotelowej obowi• •zuje: 
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych oraz poddasze u••ytkowe, dopuszcza si• •
podpiwniczenie budynku, 
b) obiekt z elementami muru pruskiego, z gankiem, wskazana lokalizacja balkonów i tarasów 
z elementami drewnianymi, 
c) dach dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o;
dopuszcza si• • dach naczó••kowy lub wielospadowy, w dachu wskazane wystawki i okna 
dachowe, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze zielonym lub niebieskim.  
5) Poziom posadzki parteru projekt. budynków max. do 1,2 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m 
n.p.m. zgodnie z § 13. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu z ul. Rybackiej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi przy zachowaniu jednego zjazdu z ulicy Rybackiej. 
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie terenu. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej; 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 43 KP

1 Oznaczenie cyfrowe: 43

2 Oznaczenie literowe: KP

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Teren przeznaczony pod funkcj• • komunikacyjn• • – parking. 
2) Dopuszcza si• • budow• • stró••ówki dla stra••nika obiektu.
3) Dopuszcza si• • realizacje us••ugi handlowo – gastronomicznej. 
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego: 1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa.  
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. Lokalizacja dróg wewn• •trznych, miejsc 
parkingowych oraz budynku „stró••ówki” b• •dzie mo••liwa po wykazaniu negatywnego braku 
oddzia••ywania na chronione siedliska Natura 2000 na podstawie przeprowadzonej do projektu 
budowlanego inwentaryzacji.  
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
20%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 1) W granicach terenu 
przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:Podstawowe zasady zabudowy 
realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:

1) Parking z miejscami postojowymi oraz budynkiem dla dozorcy i niezb• •dna infrastruktura 
techniczna.  
2) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. 1 kondygnacja nadziemna, 
b) dach wysoki, rodzajui pokrycia dachu nie ustala si• •,
3) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z drogi wewn• •trznej.



Dziennik Urz#dowy
Województwa Pomorskiego Nr 5 — 478 — Poz. 157

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Dopuszcza si• • podzia•• terenu zgodnie z przepisami prawa. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
1) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
2) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
3) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego.  
4) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3.  
6) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 44 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 44

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa, taka jak: domki letniskowe, pensjonat, hotel, o• •rodek 
wypoczynkowy np. typu SPA, itp. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia. 
3) Dopuszcza si• • realizacj• • mieszkania dla w••a• •ciciela lub zarz• •dcy obiektu. 
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Wymagana modernizacja o• •rodka, polegaj• •ca na wymianie zabudowy substandardowej. 
2) Ustala si• • nieprzekraczaln• • lini• • zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
40%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 30 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:  

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • zachowanie istniej• •cych obiektów. 
2) Wskazana modernizacja istniej• •cej zabudowy oraz jej dostosowanie do obecnie 
obowi• •zuj• •cych standardów. 
3) Dla nowej zabudowy us••ug turystycznych obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) dach dwuspadowy o nachyleniu 35o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o;
dopuszcza si• • dach naczó••kowy lub wielospadowy, w dachu wskazane wystawki i okna 
dachowe, 
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze zielonym lub niebieskim. 
4) Dopuszcza si• • realizacj• • zabudowy letniskowej, dla której obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach o nachyleniu 35o do 45o, dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenia w szczycie budynku 
elementów architektury regionalnej, takich jak „sterczynki”, wskazane tarasy w formie ganków, 
d) pokrycie dachu – materia••em identycznym jak na obiektach g••ównych.
5) W ramach funkcji mieszkaniowej dopuszcza si• • budynek mieszkalny lub mieszkanie 
w obiekcie g••ównym. Dla budynku mieszkalnego obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • do 2 kondygnacji, w tym poddasze u••ytkowe, dopuszcza si• • kondygnacj• •
podziemn• •,
b) dach wysoki min. dwuspadowy o nachyleniu 35o do 45o, w dachu wskazane wystawki 
w kalenicy ustawionej pod k• •tem prostym do kalenicy g••ównej, 
c) architektura budynku dostosowana do stylu obiektów pozosta••ych na dzia••ce. 
6) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków max.1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1,80 
m n.p.m., zgodnie z § 13. 
7) Powierzchnia zabudowy ogólnej do 40% w stosunku do powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg 
§ 5 ust. 2 niniejszej uchwa••y).
2) Dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej i wewn• •trznej.

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
Nie dotyczy. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  
1) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie.3) Szczególnie starannie 
realizowa• • ogrodzenie terenu, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m;
4) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego 
 – wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej. 
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3; 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 45 UT/MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 45

2 Oznaczenie literowe: UT/MN

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • pensjonatow• • ze znacznym udzia••em funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze projektowanej sieci Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
2) Elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulicy w ramach zabudowy dzia••ek oraz ich 
ogrodzenia stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, dopuszcza si• • jej modernizacje w ramach 
gabarytów zapisanych w ppkt. 2. 
2) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) dopuszcza si• • podpiwniczenie budynku w ca••o• •ci lub cz• • • •ci, 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o,
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym z wyj• •tkiem koloru 
niebieskiego oraz jaskrawozielonego. 
3) Dopuszcza si• • na dzia••kach zabudowanych budow• • budynku gospodarczego. 
4) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków dostosowa• • do istniej• •cych budynków, 
nie ni••ej jednak ni•• 1.80 m n.p.m., zgodnie z § 13. 
5) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
6) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 35 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
7) Wspó••czynnik intensywno• •ci 0,3 do 0,7. 
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9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ulica jezdna lub dla dzia••ek po••o••onych
bezpo• •rednio przy drodze wojewódzkiej - ul. Rybacka.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Dopuszcza si• •• • • •czenie dzia••ek budowlanych. Nie dopuszcza si• • wtórnego podzia••u dzia••ek.
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:

1) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulic, wysoko• • • • ogrodze• • nie powinna przekracza• •
1,5 m. 
3) Modernizacja (§ 2 pkt.10) obiektów znajduj• •cych si• • w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 12m od 
granicy lasu wymaga uzyskania zgody w••a• •ciwego organu na odst• •pstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada• • budynki i ich usytuowanie. 
4) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 46 UT/MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 46

2 Oznaczenie literowe: UT/MN

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • turystyczn• •(miejsca noclegowe) •• • •czon• • z zabudow• •
mieszkaniow• • jednorodzinn• •,
2) Dopuszcza si• • us••ugi gastronomiczne i handel. 
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
40%.5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:Podstawowe zasady zabudowy 
realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:

1) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku z przeznaczeniem na miejsca postojowe, kuchnie, magazyny itp., 
b) obowi• •zuje zakaz zabudowy dodatkowej letniskowej wolnostoj• •cej,
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o,
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem koloru 
niebieskiego oraz jaskrawozielonego. 
2) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 30% ogólnej powierzchni dzia••ki.
3) Poziom posadzki parteru projekt. budynków max. 1,20 m n.p.t.(terpu), nie ni••ej jednak ni•• 1,80 
m n.p.m., zgodnie z § 13. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ulica dojazdowa i wyj• •tkowo) ulica Rybacka.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie ustala si• •.
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulic. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 47 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 47

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja:  

1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa, pensjonat, hotel. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia, dopuszczalna funkcja mieszkaniowa, zwi• •zana
z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:  
1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy. 
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5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa.
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki 
min.30%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 10 % w stosunku do pow. biologicznie czynnej 
dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:  

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Adaptacja istniej• •cej zabudowy, z chwil• • modernizacji istniej• •cego obiektu (np. dachu) nale••y
go dostosowa• • do ustale• • jak dla obiektów projektowanych; przy dobudowie np. cz• • • •ci 
budynku, ganku, tarasu itp. obowi• •zuj• • zasady ppkt 2, ale tylko do cz• • • •ci dobudowanej.  
2) Podstawowe parametry nowych budynków : 
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) dopuszcza si• • podpiwniczenie budynku, 
c) architektura obiektów winna nawi• •zywa• • do stylu regionalnego tego obszaru, 
d) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów z zastosowaniem elementów drewnianych, 
e) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o; w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
f) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym z wyj• •tkiem koloru 
niebieskiego i jasnozielonego, 
g) max. powierzchnia zabudowy „ogólnej” do 40 % w stosunku do ca••kowitej powierzchni 
terenu;
3) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0,00) max. do 1,0 m n.p.t., nie ni••ej
jednak ni•• 1,80 m n.p.m., zgodnie z § 13.  
4) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych.  
5) Intensywno• • • • zabudowy 0,8. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu z ulicy dojazdowej lub ul. Rybackiej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
 Nie dotyczy. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  
1) Wszystkie projekty wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
5) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • max. 1,5 m. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 48 UT/MW

1 Oznaczenie cyfrowe: 48

2 Oznaczenie literowe: UT/MW

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Teren przeznaczony pod zabudow• • turystyczno – wypoczynkow• •, alternatywnie funkcja 
apartamentowa; 
2) Dopuszcza si• • us••ugi gastronomiczne oraz mieszkania zwi• •zane z funkcj• • g••ówn• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
40%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 1) W granicach terenu 
przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, elewacje budynków realizowanych wzd••u•• ulic w ramach 
zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 1) Dla projektowanej 
zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku z przeznaczeniem na miejsca postojowe, kuchnie, magazyny itp., 
b) obowi• •zuje zakaz zabudowy dodatkowej letniskowej wolnostoj• •cej,
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o,
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem koloru 
niebieskiego oraz jaskrawozielonego.  
2) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 45% do powierzchni dzia••ki.  
3) Poziom posadzki parteru projekt. budynków max. 1,20 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1,80 m 
n.p.m., zgodnie z § 13. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ulica dojazdowa.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie ustala si• •.
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulic. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 49 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 49

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa, o• •rodek wypoczynkowy, pensjonat, hotel, domki 
letniskowe. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia, dopuszcza si• • funkcj• • mieszkaniow• • zwi• •zan• • z funkcja 
g••ówn• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Wymagana modernizacja o• •rodka polegaj• •ca na wymianie zabudowy substandardowej. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
40%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Na górnym tarasie terenu domki letniskowe. 
2) Na dolnym tarasie terenu obiekt socjalny z kuchni• •, obiekty hotelowe, pensjonatowe, 
mieszkanie, domki letniskowe. 
3) Dla obiektów hotelowych, pensjonatowych obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • 3 do 4 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) dopuszcza si• • podpiwniczenie budynku, 
c) obiekty z elementami muru pruskiego, z gankiem, wskazana lokalizacja balkonów i tarasów 
z elementami drewna, 
d) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o w dachu wskazane wystawki i okna po••aciowe w celu do• •wietlenia poddasza; 
dopuszcza si• • wykorzystanie dachu na taras widokowy, 
e) pokrycie dachu – dachówk• •, lub materia••em dachówkopodobnym, dla tarasu nie ustala si• •.
4) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0.00) dostosowa• • do istniej• •cych 
budynków, nie ni••ej jednak ni•• 1,80 m n.p.m., zgodnie z § 13.
5) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 
m n.p.m.
6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg 
§ 5 ust. 2 niniejszej uchwa••y);
2) Dost• •p do terenu z ul. Rybackiej i z ulicy dojazdowej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie terenu. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 50 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 50

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod funkcj• • turystyczno – wypoczynkow• •, o• •rodek wypoczynkowy, 
pensjonat, hotel. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego: 1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
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5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Zgodnie z przepisami prawa. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Dla projektowanej zabudowy pensjonatowej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • do 4 kondygnacji nadziemnych •• • •cznie z poddaszem u••ytkowym,  
b) dopuszcza si• • podpiwniczenie budynku z przeznaczeniem np. na gara••e, kuchnie, magazyny, 
basen, gabinety odnowy biologicznej itp., 
c) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o

, dopuszcza si• • dach mansardowy, w dachu wskazane wystawki i okna po••aciowe w celu 
do• •wietlenia poddasza, alternatywnie ca••y dach lub jego cz• • • • • • przeznaczona na taras widokowy,
d) pokrycie dachu – dachówk• •, lub materia••em dachówkopodobnym, nie dotyczy alternatywy 
tarasu, 
e) na budynku nale••y umie• •ci• • akcent architektoniczny widoczny z Zalewu Wi• •lanego.
2) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0,00) max. 1,2 m n.p.t., nie ni••ej jednak 
ni•• 1,80 m n.p.m., zgodnie z § 13.
3) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rz• •dnej min.1,00 
m n.p.m.
4) Dla obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg 
§ 5 ust. 2 niniejszej uchwa••y).

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
Nie dotyczy 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Teren znajduje si• • na w obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana – projekty 
budowlane wymagaj• • opinii dyrektora Parku Krajobrazowego. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

13 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 51 US

1 Oznaczenie cyfrowe: 51.1US, 51.2US, 51.3US.

2 Oznaczenie literowe: US
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3 Przeznaczenie, funkcja:
1) Obszar przestrzeni publicznej. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

Nie dotyczy. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej nale••y urz• •dzi• • park sportu, rekreacji 
i wypoczynku. Na terenie wskazane jest usytuowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych 
nietrwale zwi• •zanych z gruntem.
2) Urz• •dzenia parku;  
a) wyposa••enie terenu w place zabaw przystosowane dla ka••dego wieku: dla dzieci, m••odzie••y
oraz doros••ych; 
b) ustawiene w sezonie letnim urz• •dze• • rekreacyjnych i wypoczynkowych takich jak hu• •tawki, 
zestawy do zabaw dla dzieci, • •cianki wspinaczkowe, zje••d••alnie itp.. 
c) ••awki, kosze na • •mieci itp. 
3) Przed zagospodarowaniem terenu nale••y go podnie• • • • do poziomu 1,80 m n.p.m. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p pieszy do terenu z ulicy zbiorczej i ci• •gu pieszego. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Teren dla jednego u••ytkownika, bez podzia••ów wtórnych. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Zakaz budowy obiektów i urz• •dze• • na sta••e zwi• •zanych z gruntem. 
2) Zakaz budowy budynków letniskowych i budynków tymczasowych (na 120 dni) zwi• •zanych
z handlem i gastronomi• •.
3) Zakaz budowy obiektów kubaturowych w pasie technicznym brzegu morskiego. 
4) Zakaz likwidacji trzcinowisk. 
5) Zakaz lokalizacji reklam, poza nazw• • w••asn• • terenu. 
6) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana – obowi• •zuje uzyskanie dla projektów 
budowlanych pozytywnej opinii dyrektora Parku.  
7) Teren w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
u••ytkowania i zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
8) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •. Zwolni• • od zakazów 
obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e
w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego Urz• •du Morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 52 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 52

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Funkcja zabudowy us••ugowej, wskazana realizacja us••ug zwi• •zanych z obs••ug• •
przedewszystkim wodniackiego ruchu turystycznego, w tym miejsca noclegowe, gastronomia 
itp.
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4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Obowi• •zuje nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, pozosta••e zgodnie 
z przepisami prawa.  
2) Dopuszcza si• • przesuni• •cie linii zabudowy w kierunku Zalewu Wi• •lanego po uzyskaniu zgody 
w••a• •ciwego urz• •du.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%.5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Dopuszcza si• • wy•• • •cznie tymczasowe, sezonowe, nietrwale zwi• •zane z gruntem obiekty 
i budynki. Podstawowe zasady nowej zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji. 
1) Dla budynków tymczasowych obowi• •zuje:
a) poziom posadzki parteru (+ 0,00) max. 0,6 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 2,80 m n.p.m., 
b) wysoko• • • • do 1 kondygnacja nadziemnych (w tym u••ytkowe poddasze), 
c) dach wysoki o nachyleniu 33o - 45o kryty materia••em dachówkopodobnym w kolorze 
naturalnej dachówki, 
d) wysoko• • • • max. do kalenicy od poziomu terenu (lub terpu) 8,5 m. 
2) Teren pod budynkiem, dojazdem do budynku i parkingiem na wysoko• •ci min. 1,00m; nie 
podnosi• • sztucznie terenu wy••ej ni•• do wysoko• •ci 1, 60 m n.p.m.  
3) Poza ustaleniami j.w. obowi• •zuje §13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby wynikaj• •ce z prowadzonej funkcji nale••y
lokalizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:

1) Zakaz likwidacji trzcinowisk, które stanowi• • naturalne zabezpieczenie terenu przed powodzi• •.
2) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z organem administracji morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •,
rozumieniu art.82 ustawy Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du
morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 
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KARTA TERENU NR 53 E

1 Oznaczenie cyfrowe: 53

2 Oznaczenie literowe: E

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Teren urz• •dze• • technicznych energetyki. 
2 ) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Urz• •dzenia energetyczne przetwarzania i przesy••u mocy. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

Nie dotyczy. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:

Nie dotyczy. 
9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Dost• •p do terenu z ulicy lokalnej lub z dróg le• •nych. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:
1) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
2) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
3) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego
urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zgodnie z przepisami prawa. 

KARTA TERENU NR 54 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 54

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja:  

Dopuszcza si• • przewidzian• • funkcj• • po wybudowaniu wa••u przeciwsztormowego i przesuni• •ciu 
granicy pasa technicznego brzegu morskiego. Zakaz zabudowy w pasie technicznym brzegu 
morskiego.  
Funkcja terenu: 
1) Teren us••ug turystycznych, w tym zabudowa us••ugowa zwi• •zana z obs••ug• • ruchu 
turystycznego taka jak gastronomia, miejsca noclegowe, wypo••yczalnia sprz• •tu turystycznego, 
naprawa sprz• •tu wodnego itp.  
2) Dopuszcza si• • 1 mieszkanie dla w••a• •ciciela lub zarz• •dcy terenu.  
3) Dopuszcza si• • zabudow• • letniskow• • wolnostoj• •c• •.
4) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
2) Dopuszcza si• • przesuni• •cie linii zabudowy w stron• • Zalewu Wi• •lanego po zmianie granicy 
pasa technicznego wód morskich oraz zgody w••a• •ciwego urz• •du na odst• •pstwo od 
obowi• •zuj• •cych przepisów. 
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5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
50%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej:  

1) Teren nie jest obj• •ty ochron• • zabytków. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) obiekty budowlane musz• • by• • zabezpieczone przed powodzi• • do wys.2,20 m n.p.m. oraz 
przed wod• • gruntow• • do wysoko• •ci 1,25 m n.p.m. 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o , 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym w kolorach odcieni 
czerwieni lub br• •zu,
e) teren pod zabudow• • kubaturow• • podwy••szy• • do poziomu jezdni ul. Rybackiej. 
2) Dopuszcza si• • realizacj• • zabudowy letniskowej, dla której obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym tzw. 
antresol• •),
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach o nachyleniu 30 - 45o, dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenia w szczycie budynku 
elementów architektury regionalnej, 
d) pokrycie dachu – kolorem identycznym jak na obiektach g••ównych.
3) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
4) Zabudow• • mo••na realizowa• • w postaci obiektu mieszkalno – us••ugowego lub oddzielnych 
obiektów: mieszkalnego i us••ugowego.  
5) Poziom terenu pod zabudow• • podnie• • • • do wysoko• •ci min. 1,00 m, nie wy••ej jednak ni•• do 
wysoko• •ci 1, 60 m npm.  
6) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 30% ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  

1) Dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 
1) Terenu znajduje si• • w obszarze pasa technicznego w obszarze pasa technicznego brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• •
z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji morskiej. 
2) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
3) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), 
pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• • w obiekcie g••ównym. 
4) Obowi• •zuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, do••ów
oraz rowów w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 50 m od stopy wa••u. Zmiana odleg••o• •ci mo••e nast• •pi• • po 
otrzymaniu odst• •pstwa od w••a• •ciwego organu. 
5) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
7) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie od strony ulicy, wskazana wys. do 1,5 m. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
2) Przebudowa istniej• •cych linii energetycznych i ich skablowanie. 
3) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 55 PR

1 Oznaczenie cyfrowe: 55

2 Oznaczenie literowe: PR

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Port na Zalewie Wi• •lanym zgodnie z programem „P• •tla • •u••awska”, w tym: 
a) port rybacki, turystyczna przysta• • jachtowa, port dla statków turystycznych, wypo••yczalnia 
sprz• •tu.
b) wskazana realizacja us••ug zwi• •zanych z funkcj• • g••ówn• • oraz obs••ug• • ruchu turystycznego, 
parking.
c) nabrze••e dla promu samochodowego i droga dojazdowa do promu. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Zabudowa us••ugowa zwi• •zana z funkcj• • ryback• • i obs••ug• • • •eglarzy, jachtów oraz turystyki. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
4) Powierzchnia biologicznie czynna min. 30% do powierzchni ogólnej dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  

1) Teren cz• • • •ciowo znajduje si• • w strefie konserwatorskiej „B”, w której obowi• •zuje wymóg 
uzgodnienia projektów architektonicznych (remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by
Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji i rozbiórek (§ 9 pkt 1). 
2) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
1) Lokalizacja na terenie portu zbiorników na odpady sta••e, wody zaolejone, odbiór • •cieków 
z jednostek p••ywaj• •cych itp. 
2) Lokalizacja urz• •dze• • energetycznych – rozdzielni dla jednostek cumuj• •cych. 
3) Dla zabudowy portowej obowi• •zuje:
a) posadowienie nowych obiektów kubaturowych w oparciu o decyzje i dokumentacje 
przebudowy i modernizacji portu spe••niaj• •ce wymogi dotycz• •ce obszarów portowych, 
b) wysoko• • • • budynków do 3 kondygnacji (w tym u••ytkowe poddasze), 
c) obiekty budowlane musz• • by• • zabezpieczone przed powodzi• • do wysoko• •ci 2,20 m n.p.m. 
oraz zabezpieczone przed wod• • gruntow• • do poziomu 1,25 m n.p.m, 
d) rodzaju dachu nie ustala si• •.
4) Dla obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczenia potrzeb wynikaj• •cych z prowadzonej funkcji nale••y
lokalizowa• • na terenie w••asnym (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze portu.  
a) Wszelkie zmiany sposobu u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej. 
b) Rozbudowa istniej• •cych obiektów - po uzyskaniu uzgodnienia z Urz• •du Morskiego 
w uzgodnieniu z Regionaln• • Dyrekcj• • Ochrony • •rodowiska. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• • wszystkie budowle musz• •
by• • zabezpieczone przed powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 56 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 56

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcj• • us••ugow• •, muzeum, obs••uga portu itp. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
10%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren w strefie konserwatorskiej „B”, obowi• •zuje opiniowania projektów architektonicznych 
(remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji 
(§ 9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje;

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cej zabudowy, w tym mo••liwo• • • • podwy••szenia zabudowy 
o jedn• • kondygnacj• •, dach p••aski lub wysoki o nachyleniu 33o - 45o kryty dachówk• • lub 
materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem koloru niebieskiego i jasnozielonego. 
2) Dla projektowanych obiektów budowlanych ustala si• •:
a) wysoko• •ci obiektu nie ustala si• •,
b) architektura obiektu winna wyró••nia• • si• • z istniej• •cej zabudowy i stanowi• • dla miejscowo• •ci 
wa••ny akcent architektoniczny. 
3) Zabezpieczenie obiektów przed powodzi• • do wysoko• •ci 2,20 m n.p.m. oraz zabezpieczenie 
przed wod• • gruntow• • do poziomu 1,25 m n.p.m. zgodnie z § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej. 



Dziennik Urz#dowy
Województwa Pomorskiego Nr 5 — 494 — Poz. 157

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 
 Nie dotyczy. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze portu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u••ytkowania 
i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 57 PI

1 Oznaczenie cyfrowe: 57

2 Oznaczenie literowe: PI

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Pas techniczny dla lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.  
2) Dopuszcza si• • realizacj• • ci• •gu pieszego i rowerowego. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi dot. urz• •dze• • infrastruktury technicznej. 
2) Ci• •g rowerowy i pieszy utwardzony, pozosta••y teren w formie trawnika. 
3) Na trasie urz• •dzone miejsce odpoczynku dla rowerzystów (••aweczki, parking dla rowerów itp.). 
Docelowo wymagane jest o• •wietlenie trasy. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

Nie ustala si• •.
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Teren winien nale••e• • do jednego w••a• •ciciela. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Obowi• •zuje zakaz zabudowy ogólnej. 
2) Teren w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
u••ytkowania i zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego 
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KARTA TERENU NR 58 U/M

1 Oznaczenie cyfrowe: 58

2 Oznaczenie literowe: U/M

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Us••ugi turystyczne, w tym: pensjonat, hotel, us••ugi handlowe, gastronomiczne, wypo••yczalnia 
sprz• •tu turystycznego, naprawa sprz• •tu wodnego itp. po wybudowaniu wa••u
przeciwsztormowego i przesuni• •ciu granicy pasa technicznego brzegu morskiego ustala si• •
funkcj• • terenu:
2) Alternatywnie zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem us••ug.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Po wybudowaniu wa••u przeciwsztormowego, nieprzekraczalna linia zabudowy od strony wa••u
w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 50 m od stopy wa••u obowi• •zuje po uzyskaniu odst• •pstwa 
z w••a• •ciwego urz• •du.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%.

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:  
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje; Elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulicy w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie ulic dojazdowych, 
stanowi• •cych przestrze• • publiczn• •.

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0,00) min. 1,0 m npt (terpu) nie ni••ej
jednak ni•• 1,8 m n.p.m., 
c) obiekty budowlane musz• • by• • zabezpieczone przed powodzi• • do wys.2,20 m n.p.m. nie ni••ej
jednak, zgodnie z § 13, oraz przed wod• • gruntow• • do wysoko• •ci 1,25 m n.p.m. 
d) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o , 
e) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym w kolorach czerwieni lub 
wszystkich odcieniach br• •zu,
f) teren pod zabudow• • kubaturow• • podwy••szy• • do poziomu jezdni ul. Rybackiej, 
2) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
3) Zabudow• • mo••na realizowa• • w postaci obiektu mieszkalno – us••ugowego lub oddzielnych 
obiektów: mieszkalnego i us••ugowego.  
4) Poziom terenu podnie• • • • do wysoko• •ci 1, 00 m npt, nie wy••ej jednak ni•• do wysoko• •ci 1, 60 m 
npm.
5) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 30% ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ulica Rybacka. 
 2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji 
mieszkaniowej oraz prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki 
(wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Dopuszcza si• • wtórny podzia•• nieruchomo• •ci pod k• •tem zbli••onym do prostopad••ego do ulicy 
Rybackiej. 
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) Ustala si• • zakaz zabudowy w pasie technicznym brzegu morskiego. 
2) Ustala si• • zakaz budowy budynków gospodarczych (nie dotyczy gara••y oraz budynków 
s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej), pomieszczenia gospodarcze lokalizowa• •
w obiekcie g••ównym.
3) Obowi• •zuje zakaz sadzenia drzew lub krzewów w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 3 m od stopy wa••u.
4) Obowi• •zuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, do••ów
oraz rowów w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 50 m od stopy wa••u. Zmiana odleg••o• •ci mo••e nast• •pi• • po 
otrzymaniu odst• •pstwa od w••a• •ciwego organu. 
5) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
6) Teren w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
7) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
8) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
9) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie od strony ulicy, wskazana wys. do 1,5 m. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 59 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 59

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja:  
Zabudowa uwarunkowana budow• • wa••u przeciwsztormowego i przesuni• •ciu granicy pasa 
technicznego brzegu morskiego.  
1) Teren przeznaczony pod funkcj• • us••ugow• •, w tym handel, gastronomi• •, hotel, pensjonat.  
2) Dopuszcza si• • mieszkanie zwi• •zane z funkcj• • g••ówn• •.

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Linie zabudowy od strony ulicy zgodnie z rysunkiem planu. 
2) Po wybudowaniu wa••u przeciwsztormowego utrzymanie zabudowy od strony Zalewu 
Wi• •lanego zgodnie z rysunkiem planu pod warunkiem otrzymania zgody w••a• •ciwego urz• •du na 
odst• •pstwa od przepisów prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje, Elewacje budynków realizowanych 
wzd••u•• ulic w ramach zabudowy dzia••ek stanowi• • b• •d• • domkni• •cie przestrzeni publicznej 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym),  
b) posadowienie obiektów kubaturowych na terpach wyniesionych do rz• •dnej terenu ul. 
Rybackiej, 
c) poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0,00) min. 1,0 m npt (terpu) nie ni••ej
jednak ni•• 1,8 m n.p.m., 
d) obiekty budowlane musz• • by• • zabezpieczone przed powodzi• • do wys.2,20 m n.p.m. zgodnie 
z § 13, oraz przed wod• • gruntow• • do wysoko• •ci 1,25 m n.p.m. 
e) dach wieloboczny, minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci
pozosta••ych min. 22o , alternatywnie wykorzystanie ca••ego lub cz• • • •ci dachu na taras, 
f) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu, dla tarasu pokrycia nie ustala si• •.
2) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
3) Poziom terenu pod zabudow• • nale••y podnie• • • • do wysoko• •ci min. 1,00 m npm. nie wy••ej
jednak ni•• 1,60 m npm.4) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40 % 
ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej;  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby, wynikaj• •ce z funkcji prowadzonej 
dzia••alno• •ci gospodarczej, realizowa• • w granicach terenu (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Dopuszcza si• • podzia•• terenu na mniejsze dzia••ki pod zabudow• • us••ugow• •.
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Zakaz zabudowy w pasie technicznym brzegu morskiego. 
2) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych, zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y), pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie g••ównym. 
3) Obowi• •zuje zakaz sadzenia drzew lub krzewów na wa••ach i w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 3 m od 
stopy wa••u. 
4) Obowi• •zuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, do••ów
oraz rowów w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 50 m od stopy wa••u; zwolnienia z zakazu dokona• • mo••e
w••a• •ciwy organ. 
5) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
6) Teren w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej.  
7) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
8) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 60.1PR, 60.2 PR

1 Oznaczenie cyfrowe: 60.1; 60.2

2 Oznaczenie literowe: PR
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3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Dla terenu oznaczonego symbolem 60.1 PR przysta• • jachtowa, w tym: 
a) wskazana realizacja us••ug zwi• •zanych z funkcj• • g••ówn• • oraz obs••ug• • ruchu turystycznego, 
w tym gastronomia, miejsca noclegowe w obiektach trwa••ych ca••orocznych i domkach 
letniskowych, handel, zak••ad szkutniczy, wypo••yczalnia sprz• •tu wodnego itd., 
b) dok na wodzie stoj• •cej znajduj• •cej si• • w granicach terenu obj• •tego ustaleniami, 
c) Dopuszcza si• • mieszkanie zwi• •zane z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.
2) Dla terenu oznaczonego symbolem 60.2 PR teren przystani jachtowej bez prawa zabudowy. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 60.1 PR obowi• •zuje:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi wg rysunku planu. 
b) na odleg••o• • • • zabudowy od wa••u przeciwsztormowego obowi• •zuje uzyskanie zgody 
w••a• •ciwego urz• •du na odst• •pstwo od przepisów prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 
2) Teren w strefie konserwatorskiej „B”, wymóg uzgodnienia projektów architektonicznych 
(remontów i nowych inwestycji) z organami S••u••by Ochrony Zabytków w zakresie bry••y, elewacji 
(§ 9 pkt 1). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 1) W granicach terenu 
przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
Podstawowe zasady nowej zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji na terenie 
oznaczonym symbolem 60.1 PR (zgodnie z decyzj• • o ustaleniu warunków zabudowy wydan• •
przez Urz• •d Gniny w Sztutowie): 
1) Zabudowa – obiekty kubaturowe zwi• •zane programowo z funkcj• • obs••ugi przystani, w tym 
np.: zespó•• sanitariatów, magazyn na sprz• •t p••ywaj• •cy, warsztat szkutniczy, miejsca noclegowe 
(np. pokoje go• •cinne, budynek hotelowy, pole namiotowe, domki letniskowe), obiekt 
gastronomiczny, parking, pomosty cumownicze, zbiornik(i) na odpady zaolejone. 
2) Dopuszcza si• • adaptacj• • istniej• •cego budynku z mo••liwo• •ci• • jego rozbudowy i nadbudowy. 
3) Dla nowej zabudowy obowi• •zuje:
a) poziom posadzki parteru (+ 0,00) max. 1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1,80 m n.p.m., zgodnie 
z § 13, 
b) wysoko• • • • do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym u••ytkowe poddasze), 
c) dach wysoki o nachyleniu 33o - 45o kryty dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, 
z wyj• •tkiem koloru niebieskiego i jasnozielonego. 
4) Domki letniskowe niezwi• •zane twale z gruntem - parametrów obiektów nie ustala si• •.
5) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie oznaczonym symbolem 60.1PR 
wyniesionym do rz• •dnej min. 1,00 m n.p.m lecz nie wy••ej ni•• 1,60 m n.p.m.  
6) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej.  
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby wynikaj• •ce z prowadzonej funkcji nale••y
lokalizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
Nie dotyczy. 
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 60.2 PR obowi• •zuje zakaz wszelkiej zabudowy.  
2) Dla terenu oznaczonego symbolem 60.1 PR obowi• •zuje zakaz kopania studni, sadzawek, 
do••ów oraz rowów w odleg••o• •ci mniejszej ni•• 50 m od stopy wa••u, chyba ••e uzyska si• •
odst• •pstwo z w••a• •ciwego urz• •du na odst• •pienie od w/w zakazów.  
3) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
4) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z organem administracji morskiej.  
5) Rozbudowa istniej• •cych obiektów, w tym pog•• • •bianie toru wodnego – w uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony • •rodowiska.
6) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
7) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •,
w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du
morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej.  
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 61 NO, 61.1 NO

1 Oznaczenie cyfrowe: 61; 61.1

2 Oznaczenie literowe: NO

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przepompowni • •cieków. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Realizacja obiektów technicznych zwi• •zanych z prowadzeniem funkcji g••ównej.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej nie ustala si• •.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

Nie dotyczy. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

 Nie dotyczy 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi dot. urz• •dze• • infrastruktury kanalizacji sanitarnej. 
9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu jak pokazano na rysunku planu. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Obowi• •zuje wydzielenie terenu pod wskazana funkcj• • . 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 
1) Teren 61 NO znajduje si• • w obszarze pasa nadbrze••nego wszelkie zmiany sposobu 
u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
2) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
3) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Infrastruktura w postaci sieci energetycznej i kanalizacji sanitarnej. 

KARTA TERENU NR 62 PR

1 Oznaczenie cyfrowe: 62

2 Oznaczenie literowe: PR

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Przysta• • rybacka. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Przysta• • rybacka dla max. 10 ••odzi. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa.  
4) Udzia••u powierzchni biologicznie czynnej nie ustala si• •.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

Zagospodarowanie terenu zgodnie z funkcj• • i obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa, w tym: 
budynek gospodarczy do przechowywania sprz• •tu oraz sanitariaty. 
1) Dla budynku gospodarczego obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • budynku do 6,0 m npt, 
b) powierzchnia max. 100 m2,
c) poziomu posadzki parteru nie ustala si• •.
2) Poziom posadowienia zabudowy na terenie podniesionym do poziomu min. 1,00 m npm, nie 
wy••ej jednak ni•• do poziomu 1,60 m npm.  
3) Dla obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  
1) Dost• •p do terenu z projektowanej ulicy lokalnej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Zakaz zabudowy ogólnej poza wymienion• • w pkt. 8 ppkt. 1).  
2) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu u••ytkowania i zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •. Zwolni• • od zakazów 
obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e
w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej lub innych urz• •dze• •
dopuszczonych prawem. 
4) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3.  
5) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
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KARTA TERENU NR 63 M/UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 63

2 Oznaczenie literowe: MN/UT

3 Przeznaczenie: 
1) Funkcja mieszkaniowo - us••ugowa w zakresie turystyki. 
2) Dopuszcza si• • prowadzenie dzia••alno• •ci zwi• •zanej z gospodark• • roln• • lub ryback• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zasady ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej pow. dzia••ki 50%. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

1) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), 
b) poziom posadzki parteru (+ 0,00) max. 0,9 m n.p.t., (terpu), nie ni••ej jednak ni•• 1,80 m n.p.m., 
zgodnie z § 13, 
c) wskazana lokalizacja balkonów i tarasów, 
d) dach wieloboczny, minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci
pozosta••ych min. 22o ; w dachu wskazane lukarny lub wystawki, 
e) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, za wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze jasnozielonym i niebieskim. 
2) Dopuszcza si• • realizacj• • zabudowy letniskowej, dla której obowi• •zuje:
a) budynki nie zwi• •zane na sta••e z gruntem,
b) wysoko• • • • 1 kondygnacja naziemna, ewentualnie z antresol• •,
c) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
d) dach o nachyleniu 35o - 45o, dwuspadowy; istnieje wymóg umieszczenia w szczycie budynku 
elementów architektury regionalnej, 
e) pokrycie dachu – materia••em identycznym jak na obiekci g••ównym.
3) Posadowienie nowych budynków na terenie wyniesionym do rz• •dnej ok. 1,0 m n.p.m, lecz nie 
wy••ej ni•• 1,60 m n.p.m.
4) Poziom posadzki parteru 0,4 – 0,9 m npt. 
5) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40% ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:  

1) Dost• •p do terenu z dróg lokalnych i dojazdowych. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 

1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Zakaz zabudowy w odleg••o• •ci 100 m od zbiornika wodnego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 64WS.  
2) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •. Zwolni• • od zakazów 
obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e
w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej, lub innych urz• •dze• •
dopuszczonych prawem; 
4) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
5) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.

KARTA TERENU NR 64 WS

1 Oznaczenie cyfrowe: 64.1, 64.2

2 Oznaczenie literowe: WS

3 Przeznaczenie, funkcja:  
1) 64.1 WS - Woda powierzchniowa • •ródl• •dowa – pozosta••o• • • • wodnego, odci• •tego wa••em od 
wód Zalewu Wi• •lanego; Dopuszcza si• • prowadzenie gospodarki rybackiej..  
2) 64.2 WS – Rowy melioracyjne. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Utrzymanie terenu w czysto• •ci, ochrona przed za• •mieceniem. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000.  
2) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.3) Obowi• •zuje §7 
cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.
Nie dotyczy. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

Nie ustala si• •.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Dla terenu oznaczonego symbolem 64.1WS – obowi• •zuje: ochrona wód zbiornika, zakaz 
zasypywania i zanieczyszczenia zbiornika. Dopuszcza si• • prowadzenie gospodarki rybackiej.  
2) Dla terenu oznaczonego symbolem 64.2WS – obowi• •zuje utrzymanie w sprawno• •ci 
technicznej rowów melioracyjnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Bezpo• •redni dost• •p pieszy do terenu s• •siedniego. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 
1) Ustala si• • zakaz realizacji zabudowy ogólnej. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.

KARTA TERENU NR 65 WM

1 Oznaczenie cyfrowe: 65

2 Oznaczenie literowe: WM

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Informacja - wody powierzchniowe, wody morskie wewn• •trzne. w gestii w••a• •ciwego 
terytorialnie dyrektora urz• •du morskiego. 

KARTA TERENU NR 66 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 66

2 Oznaczenie literowe: MN
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3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Funkcja mieszkaniowa o niskiej intensywno• •ci. 
2) Dopuszcza si• • funkcj• • siedliskow• • i turystyczn• •.
3) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Nowa zabudowa musi uwzgl• •dnia• • zasady zapisane w pk.6. i w pkt.8. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
40%.
5) Zakaz zabudowy w pasie szeroko• •ci 100 m od zbiornika wodnego 64.1WS.  
6) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Dla projektowanej zabudowy mieszkalnej obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o - 45o  po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 
22o , 
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze ciemnozielonym, 
czerwieni lub br• •zu.
2) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0,00) max. 1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak 
ni•• 1,80 m n.p.m., zgodnie z § 13. 
3) Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terpie wyniesionym do rz• •dnej min. +1,00 
m n.p.m.
4) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
5) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 20 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji, realizowa• •
na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu z dróg lokalnych, wewn• •trznych oraz z dróg dojazdowych. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym: 

1) Podzia•• dzia••ek zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenie terenu, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m.
2) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej lub innych urz• •dze• •
dopuszczonych prawem. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 67 UZ

1 Oznaczenie cyfrowe: 67

2 Oznaczenie literowe: UZ

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Funkcja wypoczynkowo – uzdrowiskowa. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuj• • linie zabudowy z uwzgl• •dnieniem obowi• •zuj• •cych przepisów odr• •bnych.
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. Zabudowa oraz zagospodarowanie terenu b• •dzie
mo••liwe po wykazaniu negatywnego braku oddzia••ywania na chronione siedliska Natura 2000 na 
podstawie przeprowadzonej do projektu budowlanego inwentaryzacji siedlisk. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Obowi• •zuje projekt zagospodarowania terenu dla ca••ego kompleksu uzdrowiskowego 
z uwzgl• •dnieniem wymogów ochrony siedlisk Natura 2000. 
2) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. 4 kondygnacje nadziemne, dopuszcza si• • kondygnacj• • podziemn• •.
b) nachylenia oraz rodzaju dachu nie ustala si• •.
c) poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0,00) max.1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak 
ni•• 1,80 m n.p.m., zgodnie z § 13, 
d) posadowienie obiektów kubaturowych na terpie wyniesionym do rz• •dnej min. 1,00 m n.p.m.  
3) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 
4) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z funkcji, realizowa• •
na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu z dróg zewn• •trznych. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie ustala si• •.
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej.  
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 68.1 E

1 Oznaczenie cyfrowe: 68.1

2 Oznaczenie literowe: E

3 Przeznaczenie, funkcja:

1) Teren urz• •dze• • technicznych energetyki; G••ówny Punkt Zasilania.
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

 Nie dotyczy. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Urz• •dzenia energetyczne do przetwarzania i przesy••u mocy zgodnie z przepisami 
szczególnymi dot. urz• •dze• • energetycznych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Dost• •p do terenu z ulicy lokalnej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Dopuszcza si• • podzia•• terenu zgodnie z przepisami prawa. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
2) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

Nie ustala si• •.

KARTA TERENU NR 69 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 69

2 Oznaczenie literowe: UT
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3 Przeznaczenie, funkcja:
1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa, pensjonat, hotel. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia.  
3) Dopuszczalna funkcja mieszkaniowa zwi• •zana z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Wymagana modernizacja terenu polegaj• •ca na wymianie zabudowy substandardowej. 
2) Nowa zabudowa musi uwzgl• •dnia• • zasady zapisane w pkt.8. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
30%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:
1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
 1) Na przedmiotowym terenie dopuszcza si• • realizacj• • max. 2 budynków o powierzchni 
zabudowy do 200m˛ ka••dy (w tym adaptacja istniej• •cego budynku i jego przebudowa do 
parametrów ustalonych ni••ej) lub jeden budynek o powierzchni do 400m2.
Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) bry••a budynku nowoczesna, winna by• • stylizowana w formie statku, 
b) obiekt o konstrukcji murowanej z du••ym udzia••em szk••a i elementów metalowych, 
c) wysoko• • • • obiektu do 3 kondygnacji, 
d) rodzaju dachu nie ustala si• •, dopuszcza si• • dach w formie tarasu.  
alternatywnie:

e) budynek murowany z elementami nawi• •zuj• •cymi do architektury regionalnej – do 
4 kondygnacji, w tym poddasze u••ytkowe, dopuszcza si• • podpiwniczenie budynku 
z przeznaczeniem np. na gara••e, toalety, kuchnie, magazyny itp.  
f) dach wielospadowy o nachyleniu 30o do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 22o

,kryty dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym z wyj• •tkiem koloru niebieskiego 
i zielonego. 
2) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0,00) max. 2.0 m n.p.t., nie wy••ej jednak 
ni•• 14,5 m n.p.m. 
3) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych.  
4) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 40 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu od ulicy Morskiej lub drogi le• •nej.

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •. Zwolni• • od zakazów 
obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e
w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 70 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 70

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Funkcja turystyczno – wypoczynkowa, camping, hotel, pensjonat. 
2) Funkcja uzupe••niaj• •ca: gastronomia, dopuszczalna funkcja mieszkaniowa, zwi• •zana
z prowadzon• • dzia••alno• •ci• •.

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Wymagana modernizacja polegaj• •ca na wymianie zabudowy substandardowej. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
50%, w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 30 % w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej 
dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie dzia••ki winy by• • wykonane zgodnie 
z obowi• •zuj• •cym stylem architektury regionalnej. 
2) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Obowi• •zuje wykonanie projektu zagospodarowania dla ca••o• •ci terenu.
2) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), 
b) wskazana lokalizacja tarasów przy ka••dym obiekcie, 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o  - 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 
22o; istnieje wymóg umieszczenie w szczycie budynku elementów architektury regionalnej, 
takich jak „sterczynki”, wycinane z drewna „koronki”, wskazane tarasy w formie ganków 
drewnianych, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni lub 
br• •zu.
3) Poziom posadzki parteru projektowanych budynków (0.00) max. 1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak 
ni•• 1,80 m n.p.m., zgodnie z § 13. 
 4) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 
2) Dost• •p do terenu z ul. Morskiej. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Dopuszcza si• • podzia•• terenu zgodnie z przepisami prawa. 
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11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 

1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3.  
6) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 71 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 71

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Zabudowa us••ug przypla••owych, w tym restauracje, bary, pensjonaty.  
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Linia zabudowy zgodnie z przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
20%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • 2 do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza si• •
podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru (0.00) dostosowa• • do istniej• •cej zabudowy na s• •siednich dzia••kach, 
c) dach o nachyleniu 40o  - 47 o, min. dwuspadowy, równoboczny ewentualnie naczó••kowy, lub 
dach wielospadowy, 
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem koloru 
niebieskiego i jasnozielonego, 
e) sugeruje si• • realizacj• • ogródków letnich przed ka••dym obiektem (zadaszonych lub nie 
niezadaszonych). 
2) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
3) Dla obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpiecza ci• •g pieszo – jezdny KDX i KDG. 



Dziennik Urz#dowy
Województwa Pomorskiego Nr 5 — 509 — Poz. 157

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
Nie dotyczy. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Projekty budynków wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •,
w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du
morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci.  
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej.  
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 72 T

1 Oznaczenie cyfrowe: 72

2 Oznaczenie literowe: T

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Dzia••alno• • • • statutowa s••u••by ochrony wybrze••a Urz• •du Morskiego w Gdyni. 

KARTA TERENU NR 73 PR

1 Oznaczenie cyfrowe: 73

2 Oznaczenie literowe: PR

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Przysta• • rybacka.  
2) Dopuszcza si• • funkcj• • us••ugow• • tak• • jak handel owocami morza jedynie w obiekcie g••ównym.

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Morska przysta• • rybacka. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1)Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: jeden budynek 
g••ówny oraz teren niezb• •dny do prowadzenia dzia••alno• •ci. Dla budynku obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • do 2 kondygnacji, •• • •cznie z poddaszem u••ytkowym, 
b) dach wielospadowy o nachyleniu po••aci g••ównych 30o  - 45o, po••aci pozosta••ych min. 22o,
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w odcieniach czerwieni,w 
dachu wystawki dla do• •wietlenia poddasza o kalenicy ustawionej prostopadle do dachu 
g••ównego.
2) Dla nowych obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Dost• •p do terenu z ci• •gu pieszo – jezdnego KDX. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 
1) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •,
w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du
morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3.  
6) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 
7) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 

KARTA TERENU NR 74 KP

1 Oznaczenie cyfrowe: 74

2 Oznaczenie literowe: KP

3 Przeznaczenie, funkcja:  

1) Teren przeznaczony pod funkcj• • komunikacyjn• •, parking le• •ny.
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
20%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

Nie ustala si• •.
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

1) Miejsca postojowe lokalizowa• • zgodnie z odr• •bnymi przepisami w porozumieniu z dyrekcj• •
Lasów Pa• •stwowych.
2) Dopuszcza si• • budow• • budynku dla obs••ugi parkingu. 
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9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Morskiej . 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:  

1) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
2) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
3) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •,
w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du
morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
3) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 
4) Odprowadzanie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 

KARTA TERENU NR 75 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 75

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Zespó•• us••ug przypla••owych zrealizowany w obiektach tymczasowych. 
4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu na ca••o• • • • projektowanego 
zadania przeznaczonego pod us••ugi i wykonanie go w ca••o• •ci przez jednego wykonawc• •.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. Lokalizacja zabudowy (zgodnie z ust• •pem 3 pkt 
1 oraz ust. 8 pkt 1) poza wyznaczonymi siedliskami Natura 2000. Wymagany raport 
oddzia••ywania na • •rodowisko, w którym wykazany b• •dzie brak negatywnego oddzia••ywania na 
• •rodowisko. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

 Nie ustala si• •.
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) Deptak oraz doj• •cie do pla••y.
2) Obowi• •zkowe ustawienie bramy przed wej• •ciem na teren i przy zej• •ciu na pla•• • •, z nazw• • oraz 
symbolem charakterystycznym dla tego miejsca. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Zabudowa tymczasowa, nietrwale zwi• •zana z gruntem. 
2) Architektura dla wszystkich budynków oraz dla ma••ej architektury (••awek, koszy na • •mieci, 
kierunkowskazów) jednorodna, charakteryzuj• •ca miejsce. 
3) Obiekty us••ugowe w podobnej stylistyce, o lekkiej konstrukcji o max. •• • •cznej powierzchni 
zabudowy 100 m2 , po ok. 20 – 25 m˛ powierzchni u••ytkowej ka••dy (w tym 2 z „ogródkami”) 
i max. 3 punkty us••ugowe o pow. ok. 6 m2.
4) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
5) Obowi• •zuje ustawienie: 
a) ogólnodost• •pnych sanitariatów (min. 3 oczka),
b) ••aweczek pod zadaszeniem (minimum 6 szt.).  
6) Dla obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ci• •gu pieszego - dopla••owego.
2) Parking dla rowerów (minimum 8 miejsc). 
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10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Teren w zarz• •dzie Lasów Pa• •stwowych. 
2) Obowi• •zuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu na ca••o• • • • terenu przeznaczonego 
pod us••ugi i zrealizowanie go przez jednego dewelopera. Po wybudowaniu obiektów 
i zagospodarowaniu terenu mo••na sprzedawa• • poszczególne obiekty lub ich cz• • • •ci, •• • •cznie 
z wydzieleniem dzia••ki. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Zakaz funkcji mieszkaniowej, pensjonatowej i hotelowej. 
2) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3.
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 76 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 76

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja:
1) Us••ugi przypla••owe zrealizowane w obiektach tymczasowych. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu na ca••o• • • • terenu przeznaczonego 
pod us••ugi, wzorowanego na opracowanej koncepcji doj• • • • dopla••owych.

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. Lokalizacja zabudowy (zgodnie z ust• •pem 3 pkt 
1 oraz ust. 8 pkt 1) poza wyznaczonymi siedliskami Natura 2000. Wymagany raport 
oddzia••ywania na • •rodowisko, w którym wykazany b• •dzie brak negatywnego oddzia••ywania na 
• •rodowisko. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

Nie ustala si• •.
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) Deptak oraz doj• •cie do pla••y.
2) Obowi• •zkowe ustawienie bramy przed wej• •ciem na teren i zej• •ciem na pla•• • •, z nazw• • oraz 
symbolem charakterystycznym dla tego miejsca. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
1) Zabudowa tymczasowa, nietrwale zwi• •zana z gruntem. 
2) Obowi• •zuje stylizacja elementów ma••ej architektury (••awek, koszy na • •mieci, 
kierunkowskazów) o podobnej stylistyce. 
3) Obiekty us••ugowe o podobnej stylistyce, lekkiej konstrukcji o •• • •cznej powierzchni zabudowy 
do 100 m2, po max. 20 – 25 m˛ powierzchni u••ytkowej ka••dy (w tym 2 z „ogródkami”) i max. 
3 punkty us••ugowe o pow. max 6 m2.
4) Obowi• •zuje na terenie us••ug przypla••owych ustawienie: 
a) ogólnodost• •pnych sanitariatów (3 oczka), 
b) ••aweczek (min. 4 szt.), 
c) parkingu dla rowerów (8 – 15 miejsc). 
5) Dla obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ci• •gu pieszego - dopla••owego.
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Teren w zarz• •dzie Lasów Pa• •stwowych.  
2) Obowi• •zuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu na ca••o• • • • terenu przeznaczonego 
pod us••ugi i zrealizowanie go przez jednego dewelopera. Po wybudowaniu obiektów 
i zagospodarowaniu terenu mo••na sprzedawa• • poszczególne obiekty lub ich cz• • • •ci, •• • •cznie 
z wydzieleniem dzia••ki lub jej cz• • • •ci. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1) Zakaz funkcji mieszkaniowej, pensjonatowej i hotelowej. 
2) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 77 U

1 Oznaczenie cyfrowe: 77

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Us••ugi przypla••owe zrealizowane w obiektach tymczasowych. 
4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Obowi• •zuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu na ca••o• • • • terenu przeznaczonego 
pod us••ugi, wzorowanego na opracowanej koncepcji doj• • • • dopla••owych.
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5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. Lokalizacja zabudowy (zgodnie z ust• •pem 3 pkt 
1 oraz ust. 8 pkt 1) poza wyznaczonymi siedliskami Natura 2000. Wymagany raport 
oddzia••ywania na • •rodowisko, w którym wykazany b• •dzie brak negatywnego oddzia••ywania na 
• •rodowisko. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

Nie ustala si• •.
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) Deptak oraz doj• •cie do pla••y.
2) Obowi• •zkowe ustawienie bramy przed wej• •ciem i zej• •ciem na pla•• • •, z nazw• • oraz symbolem 
charakterystycznym dla tego miejsca. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:
1) Zabudowa tymczasowa, nietrwale zwi• •zana z gruntem.  
2) Obiekty us••ugowe o lekkiej konstrukcji o •• • •cznej powierzchni zabudowy do 100 m2, po max. 20 
– 25 m2 powierzchni u••ytkowej ka••dy nie licz• •c ogródka (w tym min. dwa z „ogródkami”) i 3 
punkty us••ugowe o pow. max. 6 m2.
3) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) konstrukcja murowana lub drewniana, 
b) max. dwie kondygnacje ( w tym poddasze u••ytkowe),c) poziom posadzki parteru (0,00) + 0,3 m 
n.p.t.,
d) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 40o do 45o  po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych 
min. 22o,
e) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni,br• •zu
lub szaro• •ci, 
f) w • •cianie szczytowej budynku widoczna konstrukcja dachu wyko• •czona sterczynk• •,
g) budynki murowane tynkowane tynkiem szlachetnym, malowanym na kolor bia••y, budynki 
drewniane bejcowane na kolor br• •zowy.  
4) Obowi• •zuje na terenie us••ug przypla••owych ustawienie: 
a) sanitariatów (minimum 3 oczka), 
b) ••aweczek (min. 4 szt.). 
5) Dla obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ci• •gu pieszego - dopla••owego.
2) Parking dla rowerów (minimum 8 miejsc). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:
1) Teren w zarz• •dzie Lasów Pa• •stwowych.  
2) Obowi• •zuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu na ca••o• • • • terenu przeznaczonego 
pod us••ugi i zrealizowanie go przez jednego dewelopera. Po wybudowaniu obiektów 
i zagospodarowaniu terenu mo••na sprzedawa• • poszczególne obiekty lub ich cz• • • •ci, •• • •cznie 
z wydzieleniem dzia••ki. 

11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) Zakaz funkcji mieszkaniowej, pensjonatowej i hotelowej. 
2) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 78 UT

1 Oznaczenie cyfrowe: 78

2 Oznaczenie literowe: UT

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod us••ugi turystyczne: pensjonat, hotel, dom wczasowy. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
20%; w tym udzia•• zieleni wysokiej min. 50 % w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej 
dzia••ki. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.
Nie ustala si• •.

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:  

Dopuszcza si• • ustawienie budynku parterowego dla obs••ugi terenu – stró••ówka. 
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji:  
1) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • – max. 4 kondygnacje, dopuszcza si• • kondygnacj• • podziemn• •,
b) poziom posadzki parteru (+ 0,00) – max. 1,5 m n.p.t., nie ni••ej jednak ni•• 1,80 m n.p.m., 
zgodnie z § 13, 
c) rodzaju i pokrycia dachu nie ustala si• •.
2) Powierzchnia zabudowy ogólnej max. 40 %. 
3) Wska••nik intensywno• •ci zabudowy do 1,2. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy wewn• •trznej i zbiorczej. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne, wynikaj• •ce z prowadzonej 
funkcji, realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Szczególnie starannie realizowa• • ogrodzenia od strony ulicy, wskazana wysoko• • • • do 1,5 m. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego.
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej . Dopuszcza si• • inne rozwi• •zanie
przewidziane prawem. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt.3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji.  
7) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 79 MN

1 Oznaczenie cyfrowe: 79

2 Oznaczenie literowe: MN

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Funkcja mieszkaniowa. 
2) Dopuszczona funkcja turystyczna. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
10%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Dopuszcza si• • adaptacj• • budynku istniej• •cego, dopuszcza si• • nadbudow• • dachu 
dwuspadowego. 
2) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 1) W granicach terenu 
przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 
1) Przy modernizacji obiektów istniej• •cych i projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 3 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o - 45o  po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych min. 
22o , 
c) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem koloru 
niebieskiego i jaskrawozielonego. 
2) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni dzia••ki.
3) Dla obiektów kubaturowych obowi• •zuje § 13 ustale• • ogólnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby w••asne wynikaj• •ce z funkcji, realizowa• •
na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2); 
2) Dost• •p do terenu z drogi publicznej KDX. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; wyj• •tkowo zgodnie z § 18 ust. 
2 ppkt. 3. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3.  
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 80 P• •

1 Oznaczenie cyfrowe: 80

2 Oznaczenie literowe: P• •

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren rekreacji i wypoczynku, pla••a. 
2) Dopuszcza si• • us••ugi gastronomiczne na podstawie aktualnego uzgodnienia z Dyrektorem 
Urz• •du Morskiego w Gdyni spe••niaj• •cym wymogi okre• •lone dla pasa technicznego brzegu 
morskiego. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:

Pla••a publiczna, ogólnodost• •pna.
1) Wyposa••anie terenu w obiekty takie jak: 
a) wie••e obserwacji dla ratowników oraz wydzielone miejsca dla sprz• •tu ratowniczego, 
b) punkty pomocy medycznej, 
c) obowi• •zkowo sanitariaty (ust• •py w ilo• •ci stosownej do pojemno• •ci pla••y) nale••y usytuowa• •
w kilku miejscach w pobli••u zej• • • • pieszych, 
d) prysznice, przebieralnie, 
e) wypo••yczalnie sprz• •tu pla••owego, 
f) elementy urz• •dze• • wypoczynku i rekreacji, takie jak zje••d••alnie, wypo••yczalnie sprz• •tu, itp.). 
2) Obiekty, o których wy••ej, winny by• • sezonowe (na 120 dni).  
3) Wykonanie obiektów estetyczne, z zastosowaniem materia••ów wysokiej jako• •ci. 
4) Ochrona przed „rozdeptaniem” skarpy wydmy przedniej poprzez jej umocnienie:  
a) wprowadzenie elementów zabezpieczaj• •cych przed zej• •ciem z wydmy w miejscach do tego 
nieprzewidzianych, 
b) zej• •cie na pla•• • • w postaci schodów i podjazdów (dla niepe••nosprawnych) – umacniaj• •c tym 
samym skarp• • wydmy. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Zej• •cia piesze w formie schodów nale••y wykona• • z materia••ów naturalnych, o zró••nicowanym 
wygl• •dzie.
2) Wzd••u•• pla••y, pod skarp• • wydmy w odleg••o• •ci 2 m od jej podstawy, dopuszcza si• • u••o••enie
w sezonie letnim chodnika dla ••atwo• •ci poruszania si• • osób niepe••nosprawnych oraz osób 
z dzie• •mi na wózkach (chodnik mo••e by• • gumowy, drewniany lub inny), zapewniaj• •cy ••atwe
poruszanie si• • oraz ••atwe jego rozk••adanie i sprz• •tanie.

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:  
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1) Obowi• •zuje zakaz innej zabudowy, urz• •dzania i u••ytkowania terenu ni•• wymieniono w pkt. 8.  
2) Projekty budowli wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
3) Teren w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Teren wyposa••y• • w pojemniki na odpady; gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na 
terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 81 WP

1 Oznaczenie cyfrowe: 81

2 Oznaczenie literowe: WP

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Skarpa wydmy przedniej (bia••ej).
2) Zej• •cia piesze na pla••e – istniej• •ce adaptowane.  
3) Dopuszcza si• • na koronie wa••u wydmowego, w miejscu zaznaczonym na rysunku planu, 
realizacj• • celu publicznego polegaj• •c• • na budowie 5 – ciu tarasów widokowych, które stanowi• •
b• •d• • uzupe••nienie ci• •gu pieszo - rowerowego KXR. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. Realizacja tarasów widokowych, po uprzednim 
wykonaniu w tym miejscu •• • •cznie z otoczeniem inwentaryzacji istniej• •cych siedlisk Natura 2000, 
i wykazaniu braku negatywnego oddzia••ywania na chronione siedliska Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Ochrona przed „rozdeptaniem” skarpy wydmy przedniej poprzez jej umocnienie.  
2) Zej• •cie na pla•• • • w postaci schodów i podjazdów tylko w miejscach wyznaczonych. 
3) Budowa, 5 – ciu tarasów widokowych, na koronie wa••u wydmowego w miejscu zaznaczonym 
na rysunku planu, w tym: 
a) powierzchnia ka••dego z nich nie mo••e przekroczy• • 40 m2,
b) lokalizacja miejsca pod ka••dy obiekt wyznaczona w porozumieniu z IOW Urz• •du Morskiego 
w Gdyni,
c) obiekty wykona• • z u••yciem z materia••ów naturalnych. 
4) Odnowa biotechniczna wydmy przedniej. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Zej• •cia piesze w formie schodów i podjazdów dla niepe••nosprawnych lokalizowa• •
w granicach terenów oznaczonych symbolem KXp. 
2) Schody i podjazdy nale••y wykona• • z materia••ów naturalnych, o zró••nicowanym wygl• •dzie
ka••dy. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:

1) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej. 
2) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
3) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Realizacja infrastruktury wymaga uzyskania zgody dyrektora w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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KARTA TERENU NR 82 KP

1 Oznaczenie cyfrowe: 82

2 Oznaczenie literowe: KP

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Teren przeznaczony pod funkcj• • obs••ugi ruchu transportowego, parking le• •ny.
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust.25 niniejszej uchwa••y). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. Lokalizacja dróg wewn• •trznych, miejsc 
parkingowych oraz budynku „stró••ówki” b• •dzie mo••liwa po wykazaniu negatywnego braku 
oddzia••ywania na chronione siedliska Natura 2000 na podstawie przeprowadzonej do projektu 
budowlanego inwentaryzacji. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni terenu min. 
50%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
Nie ustala si• •.

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Parking w tym miejsca postojowe, WC, budynek dla dozorcy tzw. „stró••ówka”.
2) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • – 1 kondygnacja, 
b) poziom posadzki parteru (0,00) +0,3 m n.p.t., 
c) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o  do 45o po••aci g••ównych, po••aci pozosta••ych
min. 22o,
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, w kolorze czerwieni, 
szarym lub br• •zu.

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Morskiej. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 
1) Ogrodzenia wykona• • z materia••ów naturalnych np. z drewna, kamienia itp. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 83 ZL

1 Oznaczenie cyfrowe: 83

2 Oznaczenie literowe: ZL

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Las ochronny. 
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y
4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:  

1) Prowadzenie gospodarki w oparciu o 10-letni plan urz• •dzenia lasów. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
3) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

Nie dotyczy. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Zakaz wszelkiej zabudowy z wyj• •tkiem ma••ej architektury. 
9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu zabezpieczaj• • drogi le• •ne.
2) Zakaz wjazdu do lasu, poza wyznaczonymi drogami pojazdom mechanicznym, za wyj• •tkiem 
s••u••b prowadz• •cych na tym terenie gospodark• • le• •n• •, s••u••b ratowniczych i Urz• •du Morskiego. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • zakaz realizacji nowej zabudowy. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu u••ytkowania i zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

Nie dotyczy. 

KARTA TERENU NR 84 E

1 Oznaczenie cyfrowe: 84

2 Oznaczenie literowe: E

3 Przeznaczenie, funkcja:  

1) Teren urz• •dze• • technicznych energetyki. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Urz• •dzenia energetyczne przetwarzania i przesy••u mocy. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

Nie dotyczy. 
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

 Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi dot. urz• •dze• • energetycznych. 
9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe:

1) Dost• •p do terenu z dróg publicznych. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy:  
1) Projekty budowlane wymagaj• • pozytywnej opinii dyrektora „Parku Krajobrazowego Mierzeja 
Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej.  
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j
3) Teren znajduje si• • na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
Nie ustala si• •.

KARTA TERENU NR 85U

1 Oznaczenie cyfrowe: 85

2 Oznaczenie literowe: U

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcj• • us••ugow• •, w tym handel, gastronomia. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Linie zabudowy zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
20%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie dzia••ki winny by• • wykonane zgodnie 
z obowi• •zuj• •cym stylem w architekturze i urz• •dzaniu terenów. 
2) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu z archeologiem 
(§ 9 pkt 4). 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
1) Na przedmiotowym terenie obowi• •zuje tylko zabudowa trwa••a.
2) Dla projektowanej zabudowy obowi• •zuje:
a) wysoko• • • • max. do 2 kondygnacji nadziemnych (•• • •cznie z poddaszem u••ytkowym), dopuszcza 
si• • podpiwniczenie budynku, 
b) poziom posadzki parteru (0,00) +0,3 m n.p.t., 
c) dach wieloboczny, minimum dwuspadowy o nachyleniu 30o  do 45o po••aci g••ównych, po••aci
pozosta••ych min. 22o,
d) pokrycie dachu – dachówk• • lub materia••em dachówkopodobnym, z wyj• •tkiem pokrycia 
w kolorze niebieskim i jasnozielonym.  
3) • • • •czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr• •bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni dzia••ki. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 
1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej, g••ównej i z ulicy dojazdowej. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby wynikaj• •ce z funkcji mieszkaniowej oraz 
prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej realizowa• • na terenie w••asnej dzia••ki (wg § 5 ust. 2). 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Ustala si• • na dzia••kach niezabudowanych zakaz budowy budynków gospodarczych (nie 
dotyczy gara••y oraz budynków s••u•• • •cych prowadzonej dzia••alno• •ci gospodarczej) i zadasze• •,
pomieszczenia gospodarcze realizowa• • w obiekcie g••ównym.
2) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 
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12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:
1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzenie • •cieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
4) Odprowadzanie wód opadowych zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy przestrzeganiu 
przepisów odr• •bnych.
5) Obs••uga w zakresie telekomunikacji wg § 18 pkt. 3. 
6) Ogrzewanie budynków paliwem o ograniczonej emisji. 
7) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 86 KXp

1 Oznaczenie cyfrowe: 86

2 Oznaczenie literowe: KXp

3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod funkcj• • komunikacyjn• •, urz• •dzone zej• •cie dopla••owe.

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

1) Zgodnie z przepisami szczególnymi. 
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Po przeprowadzeniu robót, skarp• • uformowa• • i zabezpieczy• • przed osuwaniem, poprzez 
odpowiednie umocnienia i nasadzenia zieleni. 
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.

Nie ustala si• •.
7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych: 

1) Zakaz umieszczania reklam. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy: 

1) Przed zej• •ciem od strony pla••y oraz od strony wej• •cia na pla•• • • wskazane jest umieszczenie 
tablicy – „witacza” wg odr• •bnej uzgodnionej „Koncepcji doj• • • • dopla••owych” z roku 2003. 
2) Dla zej• •cia na pla••e o szeroko• •ci istniej• •cej obowi• •zuje zapewnienie wykonania:
a) zjazdu dla s••u••b specjalnych, 
b) wyci• •gu por• •czowego dla niepe••nosprawnych. 

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z ulicy Morskiej. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Nale••y dokona• • podzia••ów geodezyjnych zgodnie z przepisami odr• •bnymi. 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 
1) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego – wszelkie zmiany 
sposobu u••ytkowania i zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
3) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 87 ZC

1 Oznaczenie cyfrowe: 87

2 Oznaczenie literowe: ZC
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3 Przeznaczenie, funkcja: 
1) Teren przeznaczony pod cmentarz. 
2) Obowi• •zuje ograniczenie uci• •••liwo• •ci (§ 2, ust. 25 niniejszej uchwa••y).

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:
1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Teren znajduje si• • na obszarze Natura 2000. 
3) Teren znajduje si• • na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”. 
4) Udzia•• powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca••kowitej powierzchni dzia••ki min. 
20%.
5) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 
1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:  

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:Podstawowe zasady zabudowy 

realizowanej w ramach okre• •lonej funkcji: 
1) Zgodnie z obowi• •zuj• •cymi przepisami prawa. 
2) Obowi• •zuje wydzielenie terenu od strony zabudowy wsi pod parking oraz us••ugi zwi• •zane
z funkcj• • g••ówn• •.

9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Bezpo• •redni dost• •p do terenu z projektowanej drogi KDD odchodz• •cej od ulicy Morskiej. 
2) Miejsca postojowe w ilo• •ci zabezpieczaj• •cej potrzeby wynikaj• •ce z funkcji oraz prowadzonej 
dzia••alno• •ci gospodarczej realizowa• • w granicach terenu ZC(KP) na terenie w••asnej dzia••ki. 

10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

Nie dotyczy 
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Teren znajduje si• • w obszarze Parku Krajobrazowego – projekty budowlane winny uzyska• •
opini• • Dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi• •lana”.
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego – wszelkie zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym terytorialnie organem administracji 
morskiej. 
3) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
4) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Zaopatrzenie w energi• • z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarz• •dc• •
sieci. 
2) Zaopatrzenie w wod• • z komunalnej sieci wodoci• •gowej.
3) Odprowadzanie wód opadowych z parkingu zgodnie z obowi• •zuj• •cymi zasadami przy 
przestrzeganiu przepisów odr• •bnych. 
4) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR 88 R

1 Oznaczenie cyfrowe: 88

2 Oznaczenie literowe: R

3 Przeznaczenie, funkcja:
1)Tereny gospodarki rolnej. 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:  

1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 
4) Obowi• •zuje §7 cz• • • •ci ogólnej. 
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej.  
1) Teren nie jest obj• •ty ochron• • zabytków. 

7 Wymagania wynikaj• •ce z potrzeb kszta••towania przestrzeni publicznych:

1) W granicach terenu przestrze• • publiczna nie wyst• •puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta••towanie zabudowy:

1) Tereny rolne w dotychczasowym u••ytkowaniu. 
9 Dost• •pno• • • • komunikacyjna, miejsca postojowe: 

1) Dost• •p do terenu z ulicy Rybackiej. 
10 Szczegó••owe zasady i warunki scalania podzia••u nieruchomo• •ci obj• •tych planem miejscowym:

1) Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
11 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

1) Zakaz wszelkiej zabudowy. 
2) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego.  
3) Wszelkie zmiany sposobu u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej.  
4) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
5) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

12 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Przebudowa istniej• •cych linii energetycznych i przeniesienie w na teren oznaczony symbolem 
PI przeznaczony dla sieci infrastruktury technicznej. 
2) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 

KARTA TERENU NR K• •

1 Oznaczenie cyfrowe: BRAK

2 Oznaczenie literowe: K• •

3 Przeznaczenie, funkcja: 

1) Pas terenu bez prawa zabudowy, w dotychczasowym u••ytkowaniu (las, nieu••ytki
nadzalewowe) rezerwa dla docelowej lokalizacji kana••u ••eglownego (••eglugowego). 

4 Zasady ochrony i kszta••towanie ••adu przestrzennego:

Zgodnie z przepisami odr• •bnymi.
5 Zasada ochrony • •rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Teren obj• •ty ochron• • przyrody Natura 2000.  
2) Teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi• •lana.
3) Ochrona • •rodowiska naturalnego zgodnie z obowi• •zuj• •cymi i przepisami prawa. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó••czesnej. 

1) Teren znajduje si• • w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne musz• • zosta• •
zg••oszone do organów S••u••by Ochrony Zabytków i prowadzone w porozumieniu 
z archeologiem (§ 9 pkt 4). 

7 Szczegó••owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u• •ytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: 

1) Zakaz zmiany u••ytkowania terenu. 
2) Zakaz wszelkiej zabudowy. 
3) Teren znajduje si• • w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego i ochronnego brzegu 
morskiego. 
4) Wszelkie zmiany sposobu u••ytkowania i zagospodarowania nale••y uzgodni• • z w••a• •ciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej. 
5) Teren znajduje si• • w strefie bezpo• •redniego zagro••enia powodzi• •.
6) Zwolni• • od zakazów obowi• •zuj• •cych na obszarze zagro••enia powodzi• •, w rozumieniu 
ustawy Prawo Wodne, mo••e w drodze decyzji dyrektor w••a• •ciwego urz• •du morskiego. 

8 Zasady obs••ugi in• •ynieryjnej:

1) Nie z przepisami odr• •bnymi.
2) Przebudowa istniej• •cych linii energetycznych i ich skablowanie. 
3) Gospodarka odpadami na zasadach przyj• •tych na terenie gminy. 
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§ 17

  Komunikacja

1. Ustala si# system komunikacji na terenie obj#tym mpzp 
wsi K ty Rybackie oparty na:
1) drodze wojewódzkiej (Z),
2) drodze powiatowej (G),
3) drogach gminnych (KDL, KDD) na terenie zurbanizo-

wanym zwanych - ulicami,
4) drogach wewn#trznych (KDW),
5) trasach pieszo – jezdnych KDX,
6) trasach pieszo – rowerowych KXR,
7) drogach rowerowych KR,
8) ci gach pieszychKX.

2. Funkcja drogi (ulicy) okre%lona w tek%cie planu odpo-
wiada przyj#temu oznaczeniu w tek%cie i na rysunku 
planu.
1) KDG droga (ulica) g!ówna (G) w ci gu drogi powia-

towej – ul. Morska (3KDG):
a) szeroko%' pasa drogowego zgodnie z obowi zu-

j cymi przepisami szczególnymi w miar# mo$li-
wo%ci terenowych,

b) szeroko%' jezdni dostosowana do przenoszonego 
obci $enia ruchem,

c) w pasie drogowym chodnik(i) dla pieszych oraz 
min. jednostronna %cie$ka rowerowa lub ! czona 
z chodnikiem,

d) na terenie zabudowanym droga o%wietlona.
2) KDZ droga (ulica) zbiorcza (Z) w ci gu drogi woje-

wódzkiej relacji Stegna – Krynica Morska (2KDZ): 
po %ladzie istniej cym, docelowo od wschodu po 
nowym %ladzie wzd!u$ Zalewu Wi%lanego (1 KDZ):
a) szeroko%' pasa drogowego: dla projektowanej ob-

wodnicy poza obszarem zabudowy – 25 m (1KDZ), 
dla drogi istniej cej zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami szczególnymi w miar# mo$liwo%ci 
terenowych, nie mniej jednak ni$ 15 m,

b) szeroko%' jezdni dostosowana do przenoszonego 
obci $enia ruchem,

c) w pasie drogowym chodnik(i) dla pieszych oraz 
min. jednostronna %cie$ka rowerowa lub ! czona 
z chodnikiem,

d) na terenie zabudowanym droga o%wietlona,
e) dopuszcza si#, na terenie rezerwowanym pod 

drog# zbiorcz# oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1 KDZ, realizacj# urz dze& rekreacyj-
nych pod warunkiem likwidacji tych urz dze& w 
momencie budowy drogi.

3) KDL ulice lokalne, nale$ ce do podstawowego uk!a-
du komunikacyjny miejscowo%ci K ty Rybackie, do 
nich nale$  przede wszystkim: ulica Polna, Piaskowa 
i pozosta!e oznaczone na rysunku planu symbolem 
(KDL):
a) szeroko%' pasa drogowego zgodnie z obowi zu-

j cymi przepisami szczególnymi w miar# mo$li-
wo%ci terenowych, dla nowych ulic min. 12,0 m, 
optymalne 15,0 m,

b) szeroko%' jezdni dostosowana do przenoszonego 
obci $enia ruchem,

c) w pasie drogowym w miar# mo$liwo%ci chodnik 
dla pieszych oraz %cie$ka rowerowa (mo$e by' 
! czona z chodnikiem),

d) ulice o%wietlone.
4) KDD ulice dojazdowe, nale$ ce do uzupe!niaj cego 

uk!adu komunikacyjnego miejscowo%ci K ty Ryba-
ckie, do nich nale$  ulice oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDD:

a) szeroko%' pasa drogowego zgodnie z obowi -
zuj cymi przepisami szczególnymi w miar# 
mo$liwo%ci terenowych, dla nowych ulic na min. 
10,0 m, optymalnie 12,0m,

b) szeroko%' jezdni dostosowana do przenoszonego 
obci $enia ruchem,

c) w pasie drogowym chodniki dla pieszych,
d) ulica o%wietlona.

5) KDW ulice wewn#trzne, stanowi ce po! czenie 
podstawowego uk!adu komunikacyjnego z terenami 
budowlanymi, do nich nale$  ulice oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW. Dla ulic wewn#trznych 
obowi zuje:
a) szeroko%' pasa drogowego zgodnie z obowi zu-

j cymi przepisami szczególnymi w miar# mo$li-
wo%ci terenowych, dla nowych ulic na min. 8,0 m, 
optymalnie 10,0 m.,

b) szeroko%' jezdni dostosowana do przenoszonego 
obci $enia ruchem,

c) w pasie drogowym chodnik dla pieszych,
d) ulice o%wietlone.

6) KDX ulice pieszo - jezdne, przede wszystkim prze-
znaczone dla ruchu pieszego oraz z dopuszczeniem 
ruchu ko!owego na terenach zabudowanych, tak$e 
stanowi ce trasy turystyczne tego obszaru na tere-
nach le%nych; do nich nale$  doj%cia dopla$owe oraz 
inne po! czenia przeznaczone dla turystyki czynnej; 
ulice i trasy na rysunku planu oznaczone s  symbo-
lem KDX.

    Dla terenu ulic pieszo – jezdnych obowi zuje:
a) szeroko%' pasa drogowego zgodnie z obowi zu-

j cymi przepisami szczególnymi w miar# mo$li-
wo%ci terenowych, dla nowych ulic min. 6,0 m, 
optymalna 8,0 m,

b) ulice o%wietlone lub oznakowane,
c) wskazana w pasie ulicznym ziele& i ma!a architek-

tura.
d) dla terenu oznaczonego symbolem 1KDX (zespól 

us!ug przypla$owych przy ul. Morskiej) wskazane 
opracowanie projektu zagospodarowania dla 
ca!ego terenu oraz projektów technicznych; obo-
wi zuje lokalizacja ma!ej architektury, o%wietlenia, 
sanitariatów oraz „witacza” od strony morza i od 
strony pla$y.

7) KXR trasy pieszo – rowerowe, przede wszystkim prze-
znaczone dla ruchu pieszego i ruchu rowerowego, 
tak$e stanowi ce trasy turystyczne tego obszaru na 
terenach le%nych; na rysunku planu oznaczone s  
symbolem KXR.

  Parametry techniczne zgodnie z przepisami odr#b-
nymi.
a) szeroko%' minimalna – 2,0 m, optymalna 3,0 m,
b) nawierzchnia gruntowa wzmocniona z wykorzy-

staniem materia!ów naturalnych takich jak piasek, 
torf, glina itp.,

c) trasa wymaga oznakowania widocznego równie$ 
po zmierzchu.

8) KR drogi rowerowe, przeznaczone dla ruchu rowe-
rowego turystycznego i miejscowego; na rysunku 
planu oznaczone s  symbolem KR.

  Parametry techniczne zgodnie z przepisami odr#b-
nymi.
a) szeroko%' minimalna jezdni drogi rowerowej – 2,0 

m, optymalna 3,0 m,
b) nawierzchnia gruntowa wzmocniona z wykorzy-

staniem materia!ów naturalnych takich jak piasek, 
torf, glina itp. lub nawierzchnia utwardzona asfal-
tem ewentualnie kostk  betonow ,
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c) trasa wymaga oznakowania widocznego równie$ 
po zmierzchu.

9) KX ci gi piesze i trasy turystyczne, przeznaczone 
dla ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowe-
rowego, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KX. Dla terenu ci gów pieszych i tras turystycznych 
obowi zuje:
a) szeroko%' minimalna – 1,5 m, optymalna 5,0 m.
b) nawierzchnia gruntowa wzmocniona z wykorzy-

staniem materia!ów naturalnych takich jak piasek, 
torf, glina itp. lub nawierzchnia utwardzona asfal-
tem ewentualnie kostk  betonow ,

c) trasa wymaga oznakowania widocznego równie$ 
po zmierzchu.

10) KXp urz dzone zej%cie dopla$owe, stanowi ce 
po! czenie w wyznaczonych miejscach na rysunku 
planu ci gów dopla$owych z pla$  (z wy! czeniem 
opisanego w karcie terenu zej%cia na pla$# ozna-
czonego symbolem 84KXp); dla zej%' dopla$owych 
obowi zuje:
a) szeroko%' wed!ug rysunku planu,
b) zej%cia piesze w formie schodów lub pochylni 

wykona' z materia!ów naturalnych, o zró$ni-
cowanym wygl dzie ka$dego z nich - wed!ug 
„Koncepcji doj%' dopla$owych” z roku 2003.

3. W wyj tkowych przypadkach, uzasadnionych warunka-
mi terenowymi lub istniej cym zagospodarowaniem, 
dopuszcza si# przyj#cie mniejszych szeroko%ci ulic ni$ 
podane wy$ej.

§ 18

  Infrastruktura techniczna

1. Dla realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej 
zaprojektowano pas terenu szeroko%ci 5,5 m. Pas terenu 
oznaczono na rysunku planu symbolem PI.

2. Ponadto, je$eli wymagana jest modernizacja istniej cej 
sieci, lub gdy nie ma innej mo$liwo%ci prowadzenia sieci 
nowych, dopuszcza si# prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym oraz przez tereny zabu-
dowane, le%ne i rolne po uprzednim uzyskaniu zgody 
w!a%ciciela lub zarz dcy terenu. W zakresie infrastruk-
tury technicznej wyst#puj  tu:
1) Elektroenergetyka. Ustala si# nast#puj ce zasady 

modernizacji i budowy sieci i urz dze& technicznych, 
niezb#dnych do jej funkcjonowania:

  Zaopatrzenie w energi# odbywa' si# b#dzie z linii 
elektroenergetycznych niskiego i %redniego napi#cia, 
zgodnie z warunkami okre%lonymi przez operatora 
systemu dystrybucyjnego, z uwzgl#dnieniem nast#-
puj cych uwarunkowa&:
a) obj#t  opracowaniem planu przestrze& nale$y 

wyposa$y' w niezb#dn  ilo%' stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV odpowiedniej mocy, 
umieszczonych w centralnych punktach obci -
$enia, oraz w pobli$u traktów komunikacyjnych, 
nowobudowane stacje transformatorowe nale$y 
zasila' liniami %redniego napi#cia, przelotowo w 
uk!adzie pier%cieniowym, powi zanym dwoma 
niezale$nymi liniami SN 15 kV, wyprowadzonymi 
z GPZ 110/15 kV K ty Rybackie,

b) ustala si# zast pi' istniej ce stacje transformato-
rowe 15/04 kV o numerach T-5576, T-5577, T-5432, 
T-5171, T-5578, T-5579, T-5445,T-5496, T-5582 
stacjami typowymi; stacje o numerach T-5171, 
T-5578, T-5579 nale$y wybudowa' wzd!u$ traktu 
komunikacyjnego od strony Zalewu Wi%lanego,

c) ustala si# prowadzenie linii nN w uk!adzie pier%cie-
niowym, z powi zaniami mi#dzy poszczególnymi 
stacjami, dopuszcza si# niewielkie odga!#zienia w 
uk!adzie promieniowym,

d) ustala si# wykonanie linii nN i SN jako kablowe, 
z dopuszczeniem na otwartej przestrzeni linii 
napowietrznych, wykonanych przewodami izolo-
wanymi,

e) sieci linii przesy!owych 15KV ze Sztutowa do K -
tów Rybackich oraz z K tów Rybackich do Krynicy 
nale$y poprowadzi' w pasie przeznaczonym na 
infrastruktur# techniczn  jako sie' podziemn  
(kablow ).

2) Zaopatrzenie w wod#. Zaopatrzenie w wod# odby-
wa' si# b#dzie z istniej cych i nowo projektowanych 
sieci w! czonych do uk!adu sieci wodoci gowej, 
zgodnie z warunkami okre%lonymi przez operatora 
systemu dystrybucji, z uwzgl#dnieniem nast#puj -
cych uwarunkowa&:
a) obj#t  opracowaniem przestrze& planu nale$y 

wyposa$y' w sie' wodoci gow  w uk!adzie pier-
%cieniowym; dopuszcza si# niewielkie odga!#zie-
nia sieci w uk!adzie promieniowym,

b) parametry sieci musz  zabezpieczy' potrzeby 
bytowo - gospodarcze istniej ce i projektowane 
na obszarze wsi oraz potrzeb# bezpiecze&stwa 
przeciwpo$arowego,

c) w! czenie projektowanej sieci do istniej cego 
uk!adu wodoci gowego powinno nast pi' w 
w#"le z pozostawionym trójnikiem na istniej cym 
wodoci gu.

3) Kanalizacja sanitarna. Odprowadzanie %cieków do ist-
niej cego uk!adu kanalizacji sanitarnej (kieruj cego 
%cieki na istniej c  oczyszczalni#). Ca!y obszar planu 
winien by' wyposa$ony w sie' kanalizacji sanitarnej 
wsz#dzie tam, gdzie jest istniej ca zabudowa, lub 
tereny przeznaczone pod now  zabudow#.
a) Obj#t  opracowaniem przestrze& nale$y wypo-

sa$y' w sie' kanalizacji grawitacyjnej z pompow-
niami i sieci  t!oczn , przet!aczaj cymi %cieki do 
istniej cego uk!adu kanalizacji.

b) Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych zag!#-
bienie sieci powinno wynosi' nie wi#cej ni$ 2,2 m 
ppt., u%ci%lony poziom zag!#bienia mo$liwy b#dzie 
do okre%lenia na etapie projektu budowlanego. 
Dla obszarów gdzie nie wyst#puje sie' kanaliza-
cji sanitarnej, do czasu jej realizacji, dopuszcza 
si# rozwi zanie inne, dopuszczone prawem, pod 
warunkiem uzgodnienia ich z w!a%ciw  s!u$b .

4) Kanalizacja deszczowa. Odprowadzanie wód opado-
wych z jezdni, chodników, podjazdów i parkingów 
z wylotem do istniej cego uk!adu melioracyjnego, 
ewentualnie do lokalnych zag!#bie& (naturalnych lub 
sztucznie utworzonych), zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami prawa.

5) Telekomunikacja. Ustala si# nast#puj ce zasady 
modernizacji i rozbudowy sieci teletechnicznej na 
obszarze obj#tym planem:
a) Telekomunikacyjna obs!uga zabudowy wsi K ty 

Rybackie poprzez istniej ce i projektowane urz -
dzenia oraz systemy kablowe teletechniczne i 
%wiat!owodowe oraz niezb#dne urz dzenia tech-
niczne.

b) Zaopatrzenie w us!ugi telekomunikacyjne przez 
rozbudow# istniej cego oraz projektowanego 
systemu telefonii komórkowej dowolnego ope-
ratora.
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c) Realizacja sieci %wiat!owodowej szerokopasmo-
wej i telekomunikacyjnej po terenach rolnych i 
le%nych po otrzymaniu zgody na tymczasow  
zmian# u$ytkowania, je$eli przepisy odr#bne tak 
stanowi , za zgod  w!a%ciciela terenu,

d) prowadzenie sieci w liniach rozgraniczaj cych 
drogi jedynie wtedy, gdy nie ma innej mo$liwo%ci 
pod warunkiem i na zasadach okre%lonych przez 
zarz dc# drogi.

6) Zaopatrzenie w gaz. Zaopatrzenie w gaz odbywa' 
si# b#dzie z nowoprojektowanej sieci gazu ziem-
nego %redniego ci%nienia, wyprowadzonej ze stacji 
redukcyjnej pierwszego stopnia. Projektowan  sie' 
magistraln  nale$y wybudowa' w pasie przeznaczo-
nym pod infrastruktur# techniczn , oznaczon  na 
planie symbolem PI oraz, za zgod  w!a%ciciela lub 
zarz dcy terenu, wzd!u$ dróg, w pasie drogowym lub 
na terenach prywatnych. Przy! cza do sieci g!ównej 
projektowane b#d  w pasach drogowych, lub – tam 
gdzie to jest niemo$liwe – przez tereny dzia!ek ko-
munalnych, skarbu pa&stwa i prywatnych:
a) lokalizacja nowej stacji redukcyjnej gazu – w pó"-

niejszym etapie, wg projektu technicznego.
b) do czasu wybudowania sieci gazowej zaopatrzenie 

w gaz z indywidualnych zbiorników lokalizowa-
nych na terenie w!asnego gospodarstwa domo-
wego.

c) dopuszcza si# lokalizacj# i budow# obiektów 
sprzeda$y i dystrybucji gazu na terenie obj#tym 
planem, zgodnie z przepisami szczególnymi.

7) Zaopatrzenie w energi# ciepln . Indywidualne ogrze-
wanie obiektów lub mieszka& oraz wszystkich obiek-
tów na terenie jednej posesji, docelowo dopuszcza 
si# budow# sieci ciep!owniczej. Stosowanie paliw 
o niskiej emisji zanieczyszcze& %rodowiska jak np. 
gazu, oleju opa!owego oraz energii odnawialnej, w 
tym baterii s!onecznych. Nie dopuszcza si# lokalizacji 
wiatraków.

§ 19

  Stawki procentowe

1. Ustala si# stawki procentowe na podstawie, których 

ustala si# op!at# (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym) przy sprzeda$y 
nieruchomo%ci:
a) 10% - dla terenów zabudowanych, dla których plan 

dopu%ci! dodatkow  funkcj# us!ugow ,
b) 20% - dla terenów rolnych, dla których plan zmieni! 

funkcj# terenu z rolnej na mieszkaniow ,
c) 30% - dla terenów, dla których plan zmieni! funkcj# 

z rolnej na turystyczn  lub us!ugow .

Rozdzia$ III
Ustalenia ko%cowe

§ 20

  Uchwa!a podlega publikacji w Dzienniku Urz#dowym 
Województwa Pomorskiego.

§ 21

  Uchwa!a wchodzi w $ycie po up!ywie 14 dni od daty 
jej og!oszenia w Dzienniku Urz#dowym Województwa 
Pomorskiego.

§ 22

  Uchyla si# „Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu infrastruktury przypla$owej zlokali-
zowanej w K tach Rybackich”, zatwierdzony uchwa!  
Nr IV/18/98 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 grudnia 
1998 r., og!oszony w dzienniku Urz#dowym Woj. Elbl -
skiego Nr 31 z 30 grudnia 1998 r. poz. 225.

§ 23

  Stwierdza si#, $e ustalenia „Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi K ty Rybackie” 
zgodne s  z dokumentem uchwalonym przez Rad# Gminy 
„Studium uwarunkowa& i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sztutowo”, uchwalonego uchwa!  
Nr XXII/144/04 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 listopada 
2004 r.

Przewodnicz cy
Rady Gminy

Bogdan Pniewski
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Za! cznik nr 1
do uchwa!y nr XL/359/2010
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Za! cznik nr 1A
do uchwa!y nr XL/359/2010
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Za! cznik nr 1B
do uchwa!y nr XL/359/2010
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Za! cznik nr 1C
do uchwa!y nr XL/359/2010
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Za! cznik nr 1D
do uchwa!y nr XL/359/2010
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Za! cznik nr 2
do uchwa!y nr XL/359/2010
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 10 listopada 2010 r.

1. Dotyczy: Rozstrzygni#cia uwag wniesionych do pro-
jektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO wsi K ty Rybackie zgodnie z art. 18 
ust. 1,2 i 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó"niejszymi zmia-
nami).

2. W trakcie wy!o$enia planu do publicznego wgl du 
wniesiono na pi%mie uwagi do projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi K ty 
Rybackie.

 razem 15 uwag, z czego uwzgl#dniono 11, natomiast 
nieuwzgl#dniono 4 uwag.

 Wykaz uwag nieuwzgl#dnionych:
 Wykaz nieuwzgl#dnionych uwag wniesionych do wy!o-

$onego do publicznego wgl du projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi K ty 
Rybackie.

1. Jadwiga Hejn i Lucyna Kaliszewska; Teren 87/ZC
 Tre%':
 Na planie nie uwzgl#dniono wypoczynkowego charak-

teru terenu po!o$onego w centrum K tów Rybackich. 
Posiada on ju$ od wielu lat podstawow  infrastruktur# 
turystyczn . Znajduj  si# tam sklepy, restauracje, sma-
$alnie, pensjonaty. St d cmentarz w proponowanym 
miejscu, odetnie naturalnie istniej ce w kierunku morza 
le%ne %cie$ki spacerowe wczasowiczów.

 Uwaga nieuwzgl#dniona
 Uzasadnienie:
 )adna trasa piesza ze wsi do morza nie przechodzi przez 

cmentarz ani nie znajduje si# w pobli$u cmentarza.
2. Jadwiga Hejn i Lucyna Kaliszewska; Teren 87/ZC
 Tre%':
 Wy!o$ony plan nie uwzgl#dnia za!o$e& programów 

regionalnych Unii Europejskiej, zak!adaj cych typowo 
turystyczny charakter wybrze$y Ba!tyku. Przysz!o%' i 
dobrobyt mieszka&ców Mierzei Wi%lanej b#dzie zale$e' 
od rozwoju ekologicznej infrastruktury turystycznej, 
a tak$e od "róde! odnawialnej energii. Akceptuj c 
koncepcje planu, czego wymownym przyk!adem jest 
lokalizacja cmentarza gmina musi liczy' si# z tym, $e 
nie b#dzie mia!a przekodowuj cych argumentów do 
pozyskiwania pieni#dzy z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.

 Uwaga nieuwzgl#dniona
 Uzasadnienie:
 Ten obszar przeznaczony jest pod funkcj# mieszkanio-

w , us!ugi turystyczne i funkcje turystyczn . Cmentarz 
stanowi komplementow  funkcj# dla terenów miesz-
kalnych.

3. Jadwiga Hejn i Lucyna Kaliszewska; Teren 87/Zc
 Tre%':
 Teren przewidziany pod cmentarz nie jest tkni#ty 

$adn  ludzka dzia!alno%ci  i w licznych zag!#bieniach 
podmok!y. W czasie opadów na znajduj cych si# tam 
bagnach tworz  si# oczka wodne, cz#sto odwiedzane 
przez dzikie zwierz#ta. Ze wzgl#du na z!  jako%' wody 
dostarczanej przez wodoci g $u!awski, wiele o%rodków 

i gospodarstw domowych posiada w!asne uj#cia wody 
pitnej. Bliskiej s siedztwo cmentarza mo$e spowodo-
wa' zaka$enie wód gruntowych.

 Uwaga nieuwzgl#dniona
 Uzasadnienie:
 Tylko na ten teren jest zgoda Dyrekcji Lasów na lokali-

zacj# cmentarza. Woda dostarczana jest tylko z wodo-
ci gu $u!awskiego co w wynika z zapisów w ustaleniach 
planu.

4. Domaszewski Janusz i Gabriela, jab!o&ski Ryszard i 
Maria, Kaliszewska Lucyna, Hejn Jadwiga, Domaczew-
ski Bartosz, Apanowicz Aleksandra i Dawid, Sobczak 
Agnieszka; Dzia!ki nr 270, 271, 272, 273, 274

 Tre%'
1) Dzia!ki przyleg!e do terenów 87/ZC utrac  atrakcyjno%' 

obiektów turystycznych.
2) S siedztwo granicz ce z cmentarzem obni$y warto%' 

dzia!ek oraz ograniczy mo$liwo%ci inwestycyjne.
 Uwaga nie uwzgl#dniona
 Uzasadnienie:
 Cmentarz jest odsuni#ty od granic dzia!ek funkcji miesz-

kalnej i us!ug turystycznych o 50 m.

Za! cznik nr 3
do uchwa!y nr XL/359/2010
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 10 listopada 2010 r.

1. Dotyczy: Sposobu realizacji inwestycji zapisanych 
w MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO wsi K ty Rybackie zgodnie z art. 20 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z pó"niejszymi zmianami).

2. Z opracowanej do projektu MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO wsi K ty 
Rybackie wynika, $e

 Koszt inwestycji zapisanych w planie wynosi! b#dzie 
16 496 110 z! W tym:

 Koszt budowy infrastruktury 13 063 210 z!;
 Koszt wykupienia gruntów 1 537 980 z!;
 Koszt sporz dzenia dok. tech. proj. 1 894 920 z!;

  Razem 16 496 110 z$ + Vat

 S!ownie: szesna%cie milionów czterysta dziewi#'dzie-
si t sze%' tysi#cy sto dziesi#' z!.

 Na Þ nansowanie inwestycji drogowych oraz sieci in-
frastrukturalnych gmina wyst#powa' b#dzie o %rodki 
pomocowe. Przy za!o$eniu $e wspó!finansowanie 
nast pi w wysoko%ci 70% kosztów inwestycji tj 11 547 
277 z! pozosta!  kwot# tj 4 948 833 z! gmina przewiduje 
w ramach w!asnych %rodków przeznaczy' na budow# 
dróg i sieci infrastruktury z realizacj  w ci gu - 7 lat.

 Gmina ustala wydatkowanie tej kwoty w ci gu 7 lat z 
podzia!em na:

  1. 2010 r. - kwota - 24 000 z$ + Vat

  2. 2011 r. - kwota - 1 020 580 z$ + Vat

  3. 2012 r. - kwota - 1 507 610 z$ + Vat

  4. 2013 r. - kwota - 2 009 640 z$ + Vat

  5. 2014 r. - kwota - 2 792 380 z$ + Vat

  6. 2015 r. - kwota - 2 100 250 z$ + Vat

  7. 2016 r. - kwota - 2 100 000 z$ + Vat


