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 UCHWAŁA Nr XLI/521/10
Rady Miejskiej w Kartuzach
 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy –  
rejon jeziora Karczemnego i Mielonko.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 w związku z art. 
14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
i § 3-12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587)Rada Miejska w Kartuzach, na 
wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy, uchwala, co następu-
je:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Kartuzy obejmującego obszar w rejonie jeziora Kar-
czemnego i jeziora Mielonko, zwanego dalej planem, 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach 
nr XXXVI/296/97 z dnia 24.06.1997 roku i zmianami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kartuzy uchwalonymi 
uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXVII/390/05 z 
06.07.2005 roku, nr XVI/176/07 z dnia 27.12.2007 r. oraz 
nr XXI/253/08 z dnia 25.06.2008 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora 
Karczemnego i Mielonko.

3. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 89,5 
ha

4. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu, opracpowany w skali 1:2000 stano-

wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich inansowania, stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożo-
nych do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

5. Plan zostaje uchwalony w granicach określonych na 
rysunku planu.

§ 2

  Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie wa-
runków do podjęcia działalności inwestycyjnej w zakresie: 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, 
zabudowy usługowej, terenów zieleni urządzonej i parko-
wej, usług sportu i rekreacji oraz zagospodarowania zwią-
zanego z organizacja imprez masowych, a także obsługi 
komunikacyjnej obszaru objętego planem.

§ 3

  Ustala się następujące przeznaczenie terenów wydzie-
lonych liniami rozgraniczającymi:

  1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej. Dopuszcza się nieuciążliwe usługi o powierzch-
ni nie przekraczającej 30% łącznej powierzchni 
użytkowej budynków na działce. Dopuszcza się 
adaptację istniejących budynków gospodarczych 
na cele mieszkalne.

  2. MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej.

  3. U - tereny zabudowy usługowej
  4. U/RM - tereny zabudowy usługowej i zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych z 
wyłączeniem wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych i usług z grupy przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko

  5. MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usługowej, z wyłączeniem wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych oraz usług z grupy 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.

  6. UT/US - tereny usług turystycznych oraz sportu i 
rekreacji

  7. US – tereny sportu i rekreacji
  8. ZP/U – tereny zieleni urządzonej i zabudowy usłu-

gowej
  9. ZP/U – tereny zieleni urządzonej i zabudowy usłu-

gowej
10. ZK/W – tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej i 

infrastruktury technicznej (urządzenia towarzyszą-
ce regulacji stosunków wodnych i oczyszczaniu 
wód)

11. ZP - tereny zieleni urządzonej
12. ZK - tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej
13. ZD – tereny ogrodów działkowych
14. WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych
15. KS/U – parkingi i tereny zabudowy usługowej
16. KS - parkingi
17. K – kanalizacja
18. E – elektroenergetyka
19. KDG - tereny dróg publicznych (głównych)
20. KDZ – terenu dróg publicznych (zbiorczych)
21. KDL – tereny dróg publicznych (lokalnych)
22. KDL – tereny dróg publicznych (lokalnych)
23. KDW - tereny dróg wewnętrznych
24. KDX - tereny ciągów pieszo-jezdnych
25. KX - tereny ciągów pieszo-rowerowych

§ 4

  Następujące oznaczenia graiczne na rysunku planu są 
ustaleniami obowiązującymi:
1. granica opracowania planu;
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania;
3. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4. granica zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta 

Kartuzy. Strefa konserwacji urbanistycznej;
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5. wskazane do ochrony obiekty wpisane do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków;

6. symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie 
terenów.

§ 5

   Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
  1. planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa 

w § 1 niniejszej uchwały;
  2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwa-

łę;
  3. rysunku planu – należy przez to rozumieć część graicz-

ną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  4. terenie – należy przez to rozumieć obszar o określo-

nym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi;

  5. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – ro-
zumie się przez to linię, poza którą wyklucza się lokali-
zację zewnętrznej ściany budynku. Zewnętrznej ściany 
budynku nie stanowią: ganki, wiatrołapy, schody i 
pochylnie wejściowe do budynku, wykusze, balkony 
i inne podobne elementy bryły budynku;

  6. proponowanych liniach podziału wewnętrznego – na-
leży przez to rozumieć propozycję podziału terenu na 
działki, z którą nie musi być zgodny projekt podziału 
nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania minimal-
nych gabarytów działki;

  7. działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieru-
chomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi oraz wyposaże-
nie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające 
z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

  8. procencie zabudowy – należy przez to rozumieć 
maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

  9. przebudowa – rozumie się przez to wykonywanie ro-
bót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych i technicznych istniejącego 
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycz-
nych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia za-
budowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji.

10. modernizacji – należy przez to rozumieć działania 
mające na celu poprawę jakości obiektów i urządzeń 
oraz ich unowocześnianie, bez zmiany kubatury;

11. adaptacji – należy przez to rozumieć przebudowę 
pomieszczeń lub budowli w celu spełniania innych 
niż dotąd funkcji użytkowych.

12. skrót m.p. – należy przez to rozumieć miejsce posto-
jowe,

13. zalecenie – wskazanie wykonania pewnych czynności, 
nie będących nakazem.

14. stan istniejący – stan na rok wejścia uchwały w ży-
cie

§ 6

1. Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodni-
czego:
1) Teren objęty planem położony jest poza obszarami 

objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U.Nr 92, poz. 880 ze zm.).

2) Na granicach funkcji chronionych muszą być speł-
nione wszystkie określone przepisami normy.

  3) Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o 
ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu 
na występowanie gruntów słabonośnych, wysoki 
poziom wód gruntowych, potencjalne zagrożenie 
powodziowe dla posadowionych obiektów, na 
etapie projektów budowlanych należy sporządzić 
oceny warunków geologiczno-inżynierskich w 
formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

  4) Na terenie planu nie zostały wykonane badania 
geologiczne, które potwierdzałyby konieczność 
wskazania terenów zagrożonych osuwaniem mas 
ziemnych. Żaden też z terenów leżących w grani-
cach opracowania nie jest ujęty w rejestrze obsza-
rów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

  5) Na terenie planu należy zachować istniejące tereny 
zieleni, cenne zbiorowiska roślinne itp. oraz zaleca 
się wprowadzenie zadrzewień i zakrzaczeń jako 
uzupełnień przestrzennych.

  6) Istnieje obowiązek utrzymania i konserwacji rowów 
melioracyjnych.

  7) Konieczna jest ochrona, konserwacja i udrożnianie 
z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód 
wszelkich cieków, oczek wodnych oraz zbiorników 
wodnych.

  8) Wprowadza się zakaz lokalizacji na terenie posesji 
usług i form działalności uciążliwych.

  9) Ustala się zasadę, że uciążliwe oddziaływanie dzia-
łalności gospodarczej nie może przekraczać granic 
terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny.

10) Na terenach usług turystycznych oraz sportu i re-
kreacji wymagane jest wyposażenie w przenośne 
sanitariaty oraz pojemniki na odpady.

11) Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń 
dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zasto-
sować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom 
środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

12) Należy zapewnić:
a) ochronę widoków i panoram,
b) ochronę naturalnego ukształtowania terenu 

– zakaz makroniwelacji,
c) zachowanie odkrytych cieków wodnych,
d) zakaz lokalizacji wolnostojących masztów i wież 

telefonii komórkowej oraz tego typu konstrukcji 
na budynkach.

2. Warunki wynikające z ochrony krajobrazu kulturowe-
go:
1) Obszar planu leży w granicach strefy ochrony 

krajobrazu,strefy ochrony otoczenia zespołu zabyt-
kowegowpisanego do rejestru zabytków woj. po-
morskiego podnr 915(nr dawnego rejestru zabytków 
795) na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gdańsku z dnia 30.05.1978 r., l.dz. 
KL.VI/0138/78 oraz l.dz. DOZ-EJ-500-49d/06/07[7509]. 
Celem strefy ochrony krajobrazujest:
a) ochrona ekspozycji biernej zespołu zabytkowego, 

zakaz zabudowy przedpola obiektami kubaturo-
wymi lub innymi niekorzystnie wpływającymi na 
sylwetę miasta oraz obniżającymi walory ekspo-
zycyjne zespołu zabytkowego,

b) zachowanie i rewaloryzacja krajobrazu kulturowe-
go historycznych układów i zespołów osadniczych 
oraz bezpośredniego otoczenia cennych zabytko-
wych obiektów lub zespołów architektonicznych 
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tak, aby zachować na tych obszarach najcenniejsze 
elementy historycznej struktury przestrzennej, 
naturalnego ukształtowania terenu i w sposób 
harmonijny kształtować współczesne elementy 
zabudowy z zachowanymi historycznymi prze-
strzenno-architektonicznymi i przyrodniczymi 
wartościami obszaru,

c) zachowanie i rewaloryzacja historycznych ele-
mentów kompozycji krajobrazu urządzonego oraz 
naturalnego związanego przestrzennie z histo-
rycznymi elementami zabudowy, form i sposobu 
użytkowania rozłogów pól, układu dróg, miedz, 
zadrzewień śródpolnych, zadrzewień parkowych, 
alej, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków 
wodnych,

d) zachowanie osi kompozycyjnych i powiązań wi-
dokowych,

e) utrzymanie istniejącej historycznej zabudowy oraz 
nawiązanie w nowych i uzupełniających elemen-
tach do zasad historycznej kompozycji zespołu. 
W przypadku wprowadzania nowej zabudowy 
obowiązuje wymóg respektowania historycznej 
kompozycji przestrzennej, skali i charakteru za-
budowy historycznej. Pod względem rozwiązań 
formy architektonicznej tej zabudowy wymaga 
się, by w sposób harmonijny łączyć współczes-
ność z zachowanymi wartościami historycznymi, 
charakterystycznymi dla danego obszaru.

2) Część terenu planu, oznaczona na rysunku planu, 
znajduje się w granicach zabytkowego zespołu ur-
banistycznego miasta Kartuzy wpisanego do rejestru 
zabytków woj. pomorskiego pod nr 915 (nr dawnego 
rejestru zabytków 795) na mocy decyzji Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 
30.05.1978 r., l.dz. KL.VI/0138/78 oraz l.dz. DOZ-EJ-
500-49d/06/07[7509]. Teren ten znajduje się w streie 
konserwacji urbanistycznej zespołu. Podstawowym 
celem jest pełna ochrona struktury przestrzennej 
oraz zabudowy zabytkowej, konserwacja i restau-
racja istniejącej zabudowy oraz historycznych form 
zagospodarowania terenu.

3) Część terenu planu, oznaczona na rysunku planu, 
znajduje się urbanistycznego streie ograniczenia 
gabarytu. Podstawowym celem jest dostosowanie 
gabarytów i form zabudowy do walorów ekspozy-
cyjnych obszaru z wprowadzeniem zakazu zabudowy 
obszarów mających wpływ na ekspozycję zabytko-
wych elementów krajobrazu kulturowego.

4) W granicach planu znajdują się następujące wska-
zane do ochrony obiekty wpisane do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu: 
budynek mieszkalny - ul. Zamkowa 44, budynek 
mieszkalny - ul. Chmieleńska 42, budynek mieszkal-
ny - ul. Chmieleńska 24, budynek mieszkalny - ul. 
Chmieleńska 20, budynek mieszkalny - ul. Chmie-
leńska 21, budynek mieszkalny - ul. Reja 1. Ustala 
się konieczność zachowania tych budynków oraz ich 
konserwację i estetyzację. Zakresy remontów fasad, 
projekty estetyzacji elewacji frontowych, adaptacji 
oraz zmiany pokrycia dachu wymagają uzgodnienia 
z właściwym Konserwatorem Zabytków. Ochronie 
podlegają gabaryty, wysokość, historyczna forma 
bryły, historyczna dyspozycja ścian, historyczny 
kształt dachu, historyczne i regionalne formy archi-
tektoniczne i detal w tym podziałów stolarki okien-
nej, historycznych materiałów budowlanych oraz 
kolorystyki. Obowiązuje kontynuacja historycznych 
zasad kształtowania zabudowy charakterystycznej 

dla obszaru. Dopuszcza się rozbiórkę obiektu w 
przypadku bardzo złego stanu technicznego (śmierci 
technicznej) grożącego zawaleniem.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje zachowanie struktury przestrzennej 

obszarów chronionych oraz obiektów zabytkowych 
chronionych w oparciu o ustawę o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami,

2) Obowiązuje kontynuacja historycznych zasad zabu-
dowy i zagospodarowania przestrzeni,

3) Dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek, niż 
jest to zapisane w ustaleniach szczegółowych, w 
celu poprawy warunków mieszkaniowych sąsiednich 
działek budowlanych.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych:
1) Wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących 

nośników reklamowych, reklam na budynkach chro-
nionych i ogrodzeniach. Na budynkach chronionych 
dopuszcza się szyldy o powierzchni max. 0,4m2, 
których lokalizacja na elewacji podporządkowana 
jest jej kompozycji.

2) Ustalenia zawarte w planie dotyczące wszystkich 
aspektów kształtowania przestrzeni muszą uwzględ-
niać stan prawny ochrony zabytków.

3) Ustala się zakaz lokalizowania w granicach planu 
masztów (stacji bazowych) telefonii komórkowej.

§ 7

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągo-

wej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. 
Nowoprojektowane sieci należy lokalizować w liniach 
rozgraniczających dróg.

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci energe-
tycznej niskiego i średniego napięcia, na warunkach 
zarządcy sieci.

3) Zaopatrzenie w energię cieplną – z zastosowaniem 
źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, 
nieuciążliwych dla środowiska, wykorzystujących 
takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, drewno, ekogro-
szek itp.

4) Zaopatrzenie w gaz – poprzez dystrybucję gazu butlo-
wego lub sieć gazociągową, na warunkach zarządcy 
gazociągu.

5) Odprowadzenie ścieków – do sieci kanalizacji sani-
tarnej na warunkach zarządcy sieci.

6) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) Z dachów obiektów budowlanych i terenów utwar-

dzonych do gruntu w granicach własnej działki lub 
do sieci kanalizacji deszczowej,

b) Dla terenów dróg i parkingów - do gruntu lub do 
sieci kanalizacji deszczowej,

c) Należy stosować rozwiązania techniczne, tech-
nologiczne i organizacyjne gwarantujące za-
bezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy 
wodonośnej,

d) Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 
sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 
zaleganiem wód opadowych.

7) Uzbrojenie w zakresie usług teletechnicznych - na 
warunkach określonych przez lokalnych operatorów 
sieci.

8) Gospodarowanie odpadami stałymi – na terenie 
każdej działki budowlanej należy wydzielić miejsce 
na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadków stałych. Zaleca się segregację. Po segr-
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 gacji obowiązuje wywóz na składowisko odpadów 
za pośrednictwem specjalistycznych jednostek. 
Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą 
o odpadach.

  9) Na każdym terenie dopuszcza się lokalizację 
sieci lub urządzenie infrastruktury technicznej. 
Dopuszcza się również wydzielenie działki z prze-
znaczeniem na sieć lub urządzenie infrastruktury 
technicznej, o powierzchni mniejszej niż ustalono 
w kartach terenu. Nie dotyczy dróg wojewódzkich 
nr 211 i 228.

10) Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób 
nie ograniczający podstawowego przeznaczenia 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi) w 
uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającymi tymi 
sieciami i urządzeniami.

11) W obrębie terenów budowlanych i dróg należy za-
pewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych 
oraz dróg dojazdowych dla samochodów pożarni-
czych.

12) W przypadku realizacji budownictwa mieszkanio-
wego, należy zapewnić dla ludności źródła nieska-
żonej wody pitnej i technologicznej w ilościach co 
najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu 
ograniczonych dostaw. W sytuacjach kryzysowych 
należy zapewnić dostęp do studni awaryjnych.

13) Teren opracowania planu należy objąć zasięgiem 
akustycznym syreny alarmowej.

14) W granicach planu znajduje się, oznaczony na ry-
sunku planu, istniejący gazociąg niskiego ciśnienia. 
Dla gazociągu obowiązują strefy kontrolowane, któ-
rych szerokość powinna być zgodna z przepisami 
odrębnymi.

§ 8

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:
1. Na obszarze objętym granicami planu system komuni-

kacji drogowej tworzą:
1) droga publiczna (główna) - oznaczona symbolem 

KDG
2) droga publiczna (zbiorcza) - oznaczona symbolem 

KDZ
3) droga publiczna (lokalna) - oznaczona symbolem 

KDL
4) droga publiczna (dojazdowa) - oznaczona symbolem 

KDD
5) drogi wewnętrzne - oznaczone symbolem KDW
6) ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KDX
7) ciągi pieszo-rowerowe oznaczone symbolem KX

2. Drogi publiczne powinny mieć przekrój uliczny z obu-
stronnym chodnikiem lub półuliczny z jednostronnym 
chodnikiem

3. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:
1) lokalizację budynków i urządzeń związanych z go-

spodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, na 
warunkach określonych w obowiązujących przepi-
sach

2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
Nie dotyczy dróg wojewódzkich nr 211 i 228

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 9

1. Numer i symbol terenu: 1-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.1,78ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 9m (w przypadku nadbu-

dowy poddasza w istniejącym budynku 2-kondygna-
cyjnym z płaskim dachem, do 12m)

2) Procent zabudowy działki: max. 25%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m 
od drogi dojazdowej 03-KDD, 12,0m od granicy 
lasu

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Do-
puszcza się podpiwniczenie budynku. Dopuszcza 
się nadbudowę poddasza użytkowego na istnie-
jących budynkach 2-kondygnacyjnych z płaskim 
dachem.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych –  
1 kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachyle-
nia 25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

c) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

11) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2 na 
1 działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.
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5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.1000m2.
2) Szerokość frontu działki: nie ustala się.
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 03-KDD.
2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-

bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz 
nie mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Część terenu leży w zasięgu strefy ograniczenia 

gabarytu. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) 
uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1) Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

 1) Przed realizacją nowej zabudowy, istnieje obo-
wiązek wykonania badań podłoża gruntowego z 
określeniem wpływu inwestycji na środowisko 
gruntowo – wodne.

11. Stawka procentowa
 1) 10%

§ 10

1. Numer i symbol terenu: 2-ZD
2. Przeznaczenie: Tereny ogrodów działkowych.
3. Powierzchnia: ok. 0,64ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 03-KDD
7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

1) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu strefy ograniczenia gabarytu. 

Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) uchwały.
9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-

zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.
11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 11

1. Numer i symbol terenu: 3-U/RM
2. Przeznaczenie: Tereny zabudowy usługowej(usługi 

związane z obsługą ruchu turystycznego, agroturystyka) 
i zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych

3. Powierzchnia: ok. 1,19ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 25%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m 
od drogi dojazdowej 03-KDD i jak na rysunku 
planu.

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych – do  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użyt-
kowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych –  
1 kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy 

symetryczne dwuspadowe, w tym o krzyżujących 
się kalenicach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia 
25-45o.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

12) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

13) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 03-KDD
2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie 

działki w ilości min. 2m.p. na 50m2usług lub 1 m.p. 
na 1 pokój gościnny lub apartament

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.
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3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu strefy ograniczenia gabarytu. 

Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) uchwały.
9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-

zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.
11. Stawka procentowa: 15%

§ 12

1. Numer i symbol terenu: 4-MW
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok. 0,16ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: jak w stanie istniejącym
2) Procent zabudowy działki: max. 25%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m 
od drogi dojazdowej 03-KDD oraz jak na rysunku 
planu

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych
7) Geometria dachu: jak w stanie istniejącym
8) Pokrycie dachu: blachodachówka, dachówka cera-

miczna, bitumiczna lub papa
9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 

terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Zakaz lokalizowania nowych budynków garażowych 
i gospodarczych.

14) Dopuszcza się adaptację istniejącego budynku go-
spodarczego lub garażowego na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Ustala się zakaz docieplania od zewnątrz istnieją-
cego budynku mieszkalnego.

16) Dopuszcza się rozbudowę w kierunku północno-
wschodnim w linii istniejącej zabudowy.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: dopuszcza się 

podział w liniach rozgraniczających terenu
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 03-KDD

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie 
każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu strefy ograniczenia gabarytu. 

Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) uchwały.
3) Na terenie znajduje się obiekt wpisany do wojewódz-

kiej ewidencji zabytków. Obowiązują zapisy jak w § 
6 ust. 2 pkt 4) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Ustala się zakaz lokalizowania nowych budynków.
2) Przed realizacją inwestycji, istnieje obowiązek wy-

konania badań podłoża gruntowego z określeniem 
wpływu inwestycji na środowisko gruntowo – wod-
ne.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 13

1. Numer i symbol terenu: 5-ZK
2. Przeznaczenie: tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazo-

wej (dopuszcza się użytkowanie rolnicze)
3. Powierzchnia: ok.1,85ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się zagospodarowanie związane z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki pieszo- 
rowerowe, ścieżki piesze, ławki, itp.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL, z drogi dojazdowej 
03-KDD

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Nakazuje się zachować lub odtworzyć powierzchnie 

biologicznie czynne na nie mniej niż 90%.
2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
3) Dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń 

i budowli służących regulacji stosunków wodnych i 
oczyszczaniu jeziora.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Część terenu leży w zasięgu strefy ograniczenia 

gabarytu. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) 
uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
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1) Zakaz zabudowy kubaturowej.
2) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-

wej.
11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 14

1. Numer i symbol terenu: 6-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,26ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. jak w stanie istnieją-

cym
2) Procent zabudowy działki: max. jak w stanie istnie-

jącym
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od 
drogi wewnętrznej 04-KDW, oraz jak na rysunku 
planu

5) Forma zabudowy: szeregowa lub wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: do 4 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze użytkowe.
7) Geometria dachu: 

a) dachy symetryczne dwuspadowe, w tym o krzy-
żujących się kalenicach, o kącie nachylenia 35-45o. 
Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego 
równoległa do frontu działki.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny 
materiał dachówkopodobny w kolorze graitowym, 
ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: jak w stanie istniejącym
10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych.
11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 

lukarny.
12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-

ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków garażowych i gospodarczych.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów
2) Szerokość frontu działki: nie ustala się
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z dróg wewnętrznych 04-
KDW,05-KDW.

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz 
nie mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 15

1. Numer i symbol terenu: 7-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.29ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: 

a) nowoprojektowanej - od 9 do 12 m
b) istniejącej – jak w stanie istniejącym

2) Procent zabudowy działki: max. 40%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

30%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu

5) Forma zabudowy: szeregowa
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych nowoprojektowanych 
– do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budyn-
ku.

b) dla budynków mieszkalnych istniejących – jak w 
stanie istniejącym

7) Geometria dachu: 
a) dachy symetryczne dwuspadowe, w tym o krzy-

żujących się kalenicach, o kącie nachylenia 35-45o. 
Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego 
równoległa do frontu działki.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny 
materiał dachówkopodobny w kolorze graitowym, 
ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: nie ustala się
10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 

prefabrykowanych
11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 

lukarny.
12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-

ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków garażowych i gospodarczych.

14) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z dróg wewnętrznych 04-KDW, 
06-KDW
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2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-

zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.
11. Stawka procentowa: 10%.

§ 16

1. Numer i symbol terenu: 8-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,29ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: 

a) nowoprojektowanej - od 9 do 12 m
b) istniejącej – jak w stanie istniejącym

2) Procent zabudowy działki: max. 40%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu

5) Forma zabudowy: szeregowa
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych nowoprojektowanych 
– do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budyn-
ku.

b) dla budynków mieszkalnych istniejących – jak w 
stanie istniejącym

7) Geometria dachu: 
a) dachy symetryczne dwuspadowe, w tym o krzy-

żujących się kalenicach, o kącie nachylenia 35-45o. 
Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego 
równoległa do frontu działki.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

12) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

13) Nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków garażowych i gospodarczych.

14) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały oraz podziału 
w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości)

2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z dróg wewnętrznych 04-KDW, 
06-KDW

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 17

1. Numer i symbol terenu: 9-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok. 0,82ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 10 m
2) Procent zabudowy działki: max. 25%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
dróg wewnętrznych 05-KDW, 06-KDW, 07-KDW

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o,

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – da-
chy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia 
25-45o
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8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z dróg wewnętrznych 05-KDW, 
06-KDW, 07-KDW

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 18

1. Numer i symbol terenu: 10-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,78ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 10 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 

drogi lokalnej 02-KDL, dróg wewnętrznych 06-
KDW,07-KDW, ciągu pieszo-jezdnego 08-KDX

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Główna kalenica 
dachu budynku mieszkalnego równoległa do 
frontu działki.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia 
25-45o.

c) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL, dróg 
wewnętrznych 06-KDW,07-KDW, ciągu pieszo-jezd-
nego 08-KDX

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.
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4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Na terenie znajduje się wskazany do ochrony obiekt 

wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obo-
wiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 4) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: Nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 19

1. Numer i symbol terenu: 11-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,65ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 10 m
2) Procent zabudowy działki: max. 40%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

30%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu.

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dachy dwuspadowe, w tym o krzyżujących się 

kalenicach, o kącie nachylenia 20-45o.
b) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-

dów istniejących budynków o dachach płaskich.
8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 

lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)

2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL, dróg 
wewnętrznych 06-KDW i 09-KDW

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Na terenie znajdują się wskazane do ochrony obiekty 

wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obo-
wiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 4) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: Nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 20

1. Numer i symbol terenu: 12-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok. 0,39ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 40%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 12,0m od 
lasu i jak na rysunku planu

5) Forma zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza
6) Liczba kondygnacji

a) dla budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o.

c) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.
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9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL, drogi 
wewnętrznej 05-KDW

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: dopuszcza się lokali-
zację budynków na granicy działki.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 21

1. Numer i symbol terenu: 13-MW
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej.Dopuszcza się lokalizację w budynku 
mieszkalnym lokali usługowych (handel, gastronomia, 
gabinety lekarskie, kosmetyczne).

3. Powierzchnia: ok.0,08ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL
2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-

bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
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9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 22

1. Numer i symbol terenu: 14-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.2,84ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 9 m
2) Procent zabudowy działki: max. 25%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL,drogi dojazdowej 020-KDD, 
dróg wewnętrznych 011-KDW,012-KDW, 013-
KDW, 014-KDW, 015-KDW,017-KDW oraz 9,0m od 
terenów ciągu pieszo-rowerowego 026-KX

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachyle-
nia 25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

c) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.700m2. 
Uznaje się za zgodne z planem istniejące powierzch-
nie i parametry działek.

2) Szerokość frontu działki: min.22m
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL,drogi 
dojazdowej 020-KDD, dróg wewnętrznych 011-KDW, 
012-KDW, 013-KDW, 014-KDW, 015-KDW, 017-KDW 
oraz 45-KS. Uznaje się za zgodne z planem istniejące 
podziały i powierzchnie działek.

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: Dla istniejących na-
powietrznych linii elektroenergetycznych ustala się 
strefę ochronną (2x7,5 m dla 15kV) wolne od zabu-
dowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej. Dopuszcza się 
zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgod-
nieniu z zarządca sieci. W przypadku skablowania linii, 
strefa ta nie obowiązuje.

11. Stawka procentowa: 10%
12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Dla istniejących 
napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się 
strefę ochronną (2x7,5 m dla 15kV) wolną od zabudowy 
mieszkaniowej i zieleni wysokiej. Dopuszcza się zmniej-
szenie odległości stref ochronnych po uzgodnieniu z 
zarządca sieci. W przypadku skablowania linii, strefa 
ta nie obowiązuje.

§ 23

1. Numer i symbol terenu: 15-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok. 2,39ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 9 m
2) Procent zabudowy działki: max. 25%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
dróg dojazdowych 018-KDD, 020-KDD, ciągu pie-
szo-jezdnego 022-KDX i jak na rysunku planu.

5) Forma zabudowy: wolnostojąca



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 84 — 9626 — Poz. 1542

6) Liczba kondygnacji: 
a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – da-
chy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia 
25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe i 
lukarny

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.700m2. 

Uznaje się za zgodne z planem istniejące powierzch-
nie i parametry działek.

2) Szerokość frontu działki: min.22m
3) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy
4) Kąt położenia granic działkiw stosunku do pasa dro-

gowego: zbliżony do 90 stopni
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z dróg dojazdowych 018-KDD, 
020-KDD oraz ciągu pieszo-jezdnego 022-KDX.

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu. Dla istniejących na-
powietrznych linii elektroenergetycznych ustala się 
strefę ochronną (2x7,5 m dla 15kV) wolną od zabu-
dowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej. Dopuszcza się 
zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgod-
nieniu z zarządcą sieci. W przypadku skablowania linii, 
strefa ta nie obowiązuje.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 24

1. Numer i symbol terenu: 16-MW
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok. 0,16ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

25%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od 45-KS
5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy wielospa-

dowe lub symetryczne dwuspadowe, w tym o 
krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 
35-45o

b) dla budynków gospodarczych i garażowych 
- dachy wielospadowe lub dachy symetryczne 
dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

14) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
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3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie dotyczy

4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-
działów nieruchomości: nie dotyczy.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji
1) Dostępność drogowa: z 45-KS oraz drogi wewnętrz-

nej 014-KDW
2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie 

każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie
7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej. 
Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: Nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 25

1. Numer i symbol terenu: 17-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej.
3. Powierzchnia: ok.0,29ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL oraz drogi dojazdowej 020-
KDD

5) Forma zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 

lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL, drogi 
dojazdowej 020-KDD oraz drogi wewnętrznej 014-
KDW.

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 26

1. Numer i symbol terenu: 18-MW
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok. 0,16ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 10 m
2) Procent zabudowy działki: max. 35%,
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3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 
25%,

4) Linie zabudowy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m 

od drogi dojazdowej 020-KDD oraz ciągu pieszo-
jezdnego 019-KDX

5) Forma zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 020-KDD
2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie 

każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie
7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej. 
Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 27

1. Numer i symbol terenu: 19-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,33ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 10 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL, drogi dojazdowej 020-KDD 
i ciągu pieszo-jezdnego 019-KDX

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Główna kalenica 
dachu budynku mieszkalnego prostopadła do 
frontu działki.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL i ciągu 
pieszo-jezdnego 019-KDX

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
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2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: Nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 28

1. Numer i symbol terenu: 20-MW
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację w budynku 
mieszkalnym lokali usługowych (handel, gastronomia, 
gabinety lekarskie, kosmetyczne).

3. Powierzchnia: ok.0,11ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 40%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

25%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL i ciągów pieszo-jezdnych 
019-KDX, 021-KDX.

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 4 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy wielospa-

dowe lub symetryczne dwuspadowe, w tym o 
krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 
35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych 
- dachy wielospadowe lub dachy symetryczne 
dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-

ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL i ciągu 
pieszo-jezdnego 019-KDX

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 29

1. Numer i symbol terenu: 21,22-MW.
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,08ha, ok.0,04ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 35%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

25%,
4) Linie zabudowy: nie ustala się
5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych - do 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.
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8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

13) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: do terenu 21-MW z ciągu pie-
szo-jezdnego 028-KDX, do terenu 22-MW z terenów 
przyległych na podstawie służebności przechodu i 
przejazdu

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie 
każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: Nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 30

1. Numer i symbol terenu: 23-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,16ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max.10 m
2) Procent zabudowy działki: max. 25%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
65-ZP/KX, drogi dojazdowej 020-KDD oraz ciągu 
pieszo-jezdnego 022-KDX

5) Forma zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza
6) Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych 

- do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. 
Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – da-
chy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia 
25-45o.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2 na 
1 działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 020-KDD 
oraz ciągu pieszo-jezdnego 022-KDX

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.
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10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: Nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 31

1. Numer i symbol terenu: 24-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,76ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 10m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m 
od drogi lokalnej 02-KDL, drogi dojazdowej 020-
KDD

5) Forma zabudowy: wolnostojąca oraz bliźniacza
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.700m2

2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL, drogi 
dojazdowej 020-KDD, oraz ciągu pieszo-jezdnego 
028-KDX

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się

11. Stawka procentowa: 10%

§ 32

1. Numer i symbol terenu: 25-MW
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej.Dopuszcza się lokalizację w budynku 
mieszkalnym lokali usługowych (handel, gastronomia, 
gabinety lekarskie, kosmetyczne).

3. Powierzchnia: ok.0,11ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max.10m
2) Procent zabudowy działki: max. 40%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL oraz drogi dojazdowej 020-
KDD

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku
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d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny 
materiał dachówko podobny lub materiał bitumiczny, 
w kolorze ceglastym, graitowym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

13) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL oraz 
drogi dojazdowej 020-KDD

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Na terenie znajduje się wskazany do ochrony obiekt 

wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obo-
wiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 4) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: Nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 33

1. Numer i symbol terenu: 26-MN/U
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usługowej
3. Powierzchnia: ok.1,07ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,

3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 
40%,

4) Linie zabudowy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 

drogi lokalnej 02-KDL, drogi dojazdowej 020-KDD 
oraz ciągu pieszo-jezdnego 23-KDX

5) Forma zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użyt-
kowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

14) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: nie określa 

się
2) Szerokość frontu działki: nie określa się
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL, drogi 
dojazdowej 020-KDD oraz ciągu pieszo-jezdnego 23-
KDX

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 84 — 9633 — Poz. 1542

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 15%

§ 34

1. Numer i symbol terenu: 27-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,88ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max.10 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL oraz ciągu pieszo-jezdnego 
023-KDX

5) Forma zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2 na 
1 działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-

liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.800m2. 

Uznaje się za zgodne z planem istniejące powierzch-
nie i parametry działek.

2) Szerokość frontu działki: nie ustala się.
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się.
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL oraz 
ciągów pieszo-jezdnych 023-KDX, 029-KDX

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 35

1. Numer i symbol terenu: 28-US
2. Przeznaczenie: tereny sportu i rekreacji.Dopuszcza się 

lokalizację parkingu.
3. Powierzchnia: ok.0,85ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 9 m
2) Procent zabudowy działki: max. 40%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

30%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiw-
niczenie budynku.

7) Geometria dachu: 
a) dachy symetryczne dwuspadowe, w tym o krzyżu-

jących się kalenicach, o kącie nachylenia 20-45o.
8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 

lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 1,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku
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10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.2000m2

2) Szerokość frontu działki: nie określa się
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL
2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-

bie terenu w ilości min. 2m.p. na 50m2powierzchni 
użytkowej usług.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową.
2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-

nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu strefy ograniczenia gabarytów. 

Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) uchwały.
9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-

zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.
11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 36

1. Numer i symbol terenu: 29-U
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej(usługi 

oświaty)
3. Powierzchnia: ok.1,50 ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

20%
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków usługowych - do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza 
się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych – 1 kondygnacja 
nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) nie ustala się,
b) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-

dów istniejących budynków o dachach płaskich.
8) Pokrycie dachu: nie ustala się

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,8 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny

12) Kolorystyka elewacji: Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: nie określa 

się
2) Szerokość frontu działki: nie określa się
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi głównej 01-KDG oraz 
drogi lokalnej 02-KDL

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie 
terenu w ilości min. 1m.p. na 2 sale lekcyjne.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod usługi oświaty.
2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-

nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Część terenu leży w zasięgu strefy ograniczenia 

gabarytu. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) 
uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania

§ 37

1. Numer i symbol terenu: 30-ZP
2. Przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej
3. Powierzchnia: ok.0,52ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych pre-

fabrykowanych.
2) Zaleca się zagospodarowanie związane z rekreacyj-

nym wykorzystaniem terenu tj. stoiska plenerowe, 
plac zabaw, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku, 
mała architektura, altany.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: nie określa 

się
2) Szerokość frontu działki: nie określa się
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z terenów przyległych oraz 
025-KDW
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2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych na 42-
KS/U

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: 
warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu strefy zespołu urbanistycznego 

miasta Kartuzy w streie konserwacji urbanistycznej. 
Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 2)

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz lokalizowania 
zabudowy kubaturowej.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 38

1. Numer i symbol terenu: 31-UT/US
2. Przeznaczenie: tereny usług turystyki oraz sportu i 

rekreacji(usługi gastronomii i hotelarstwa). Dopuszcza 
się budowę 1 mieszkania dla właściciela.

3. Powierzchnia: ok.1,86ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 20%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: do 3 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiw-
niczenie budynku.

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków usługowych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny 
materiał dachówkopodobny w kolorze graitowym, 
ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów

12) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.4000m2

2) Szerokość frontu działki: nie ustala się
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się

4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-
działów nieruchomości: nie dotyczy.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji
1) Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 027-KDW 

i 016-KDW
2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie 

każdej działki w ilości min. 1m.p. na 1 pokój gościnny 
lub apartament oraz 1 m.p. na 4 miejsca konsump-
cyjne.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową.
2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-

nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 15%

§ 39

1. Numer i symbol terenu: 32,33-MN/U
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usługowej
3. Powierzchnia: ok.1,17ha, ok.0,23ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 8,0m od 
drogi zbiorczej 011-KDZ, 6,0m od drogi wewnętrz-
nej 016-KDW oraz 12,0m od lasu poza granicami 
planu

5) Forma zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użyt-
kowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
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lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Istniejące szpecące lub w złym stanie technicznym 
obiekty budowlane (garaże, komórki, itp.) należy zli-
kwidować lub przebudować zgodnie z ustaleniami 
planu.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.800m2. 

Uznaje się za zgodne z planem istniejące powierzch-
nie i parametry działek.

2) Szerokość frontu działki: nie ustala się.
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala się
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 016-KDW 
oraz z drogi publicznej zbiorczej 011-KDZ

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Na terenie 33-MN/U znajduje się wskazany do 

ochrony obiekt wpisany do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 4) 
uchwały

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 15%

§ 40

1. Numer i symbol terenu: 34,35,38-ZK

2. Przeznaczenie: tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazo-
wej (dopuszcza się rolnicze użytkowanie terenu)

3. Powierzchnia: ok.1,10ha, ok.2,94ha, ok.0,03ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się zagospodarowanie związane z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki piesze, 
ławki.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z terenów przyległych

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren 38-ZK leży w zasięgu strefy zespołu urba-

nistycznego miasta Kartuzy w streie konserwacji 
urbanistycznej. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 
pkt 2)

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Zakaz zabudowy kubaturowej.
2) Dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń 

i budowli służących regulacji stosunków wodnych i 
oczyszczaniu wód.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 41

1. Numer i symbol terenu: 36-ZP
2. Przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej- park
3. Powierzchnia: ok.0,59ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się zagospodarowanie związane z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki piesze, 
ławki, zadaszone miejsca odpoczynku. itp.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6.6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z 026-KX oraz z terenów przyległych
7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody

1) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Na terenie znajduje się punkt widokowy „Ławka 

Asesora”.
9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-

zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu
1) Zakaz zabudowy kubaturowej.
2) Zieleń należy lokalizować w sposób uwzględniający 

wgląd na jezioro z punktu widokowego („Ławka 
Asesora”) oznaczonego na rysunku planu.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.
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§ 42

1. Numer i symbol terenu: 37,65-ZP/KX
2. Przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej i ciągu pieszo-

rowerowego
3. Powierzchnia: ok.0,67ha, ok.1,51ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Zaleca się zagospodarowanie związane z rekreacyj-

nym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki piesze, ławki, 
zadaszone miejsca odpoczynku.

2) Dopuszcza się budowę pomostów, przystani wodnej 
i wypożyczalni sprzętu wodnego.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z terenów przyległych

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Część terenu leży w zasięgu strefy zespołu urba-

nistycznego miasta Kartuzy w streie konserwacji 
urbanistycznej. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 
pkt 2)

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Zakaz lokalizowania stałej zabudowy kubaturowej.
2) Dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń 

i budowli służących regulacji stosunków wodnych i 
oczyszczaniu wód.

3) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-
wej.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 43

1. Numer i symbol terenu: 64-ZP/U
2. Przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej i zabudowy 

usługowej(usługi gastronomii, sezonowa wypoży-
czalnia sprzętu wodnego). Dopuszcza się lokalizację 
w budynku usługowym mieszkania dla właściciela lub 
zarządcy nieruchomości.

3. Powierzchnia: ok.0,49ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max.7 m
2) Powierzchnia zabudowy działki: max. 250m2

3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min.40%
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku 
planu

5) Forma zabudowy: wolnostojąca,
6) Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna. Za-

kazuje się podpiwniczenia budynku.
7) Geometria dachu: 

a) dachy symetryczne dwuspadowe, w tym o krzyżu-
jących się kalenicach, o kącie nachylenia 22-25o

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny 
materiał dachówkopodobny w kolorze graitowym, 
ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 

terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji. Dostępność 
drogowa: z drogi wewnętrznej 025-KDW

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Część terenu leży w zasięgu strefy zespołu urba-

nistycznego miasta Kartuzy w streie konserwacji 
urbanistycznej. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 
pkt 2)

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Dopuszcza się lokalizację na terenie tylko jednego 
budynku.

2) Na etapie projektów budowlanych należy sporządzić 
badania geotechniczne i oceny warunków geologicz-
no-inżynierskich w formie dokumentacji geologicz-
no-inżynierskiej.

3) Dopuszcza się lokalizację sezonowej wypożyczalni 
sprzętu wodnego.

4) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-
wej.

11. Stawka procentowa: 15%

§ 44

1. Numer i symbol terenu: 39,66 -ZK/W
2. Przeznaczenie: tereny zieleni przyrodniczo-krajobra-

zowej i infrastruktury technicznej(urządzenia służące 
regulacji stosunków wodnych i oczyszczaniu wód)

3. Powierzchnia: ok.1,04ha, ok.0,004ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się zagospodarowanie związane z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki piesze, 
ławki, zadaszone miejsca odpoczynku. itp.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji. Dostępność 
drogowa: z terenów sąsiadujących

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
2) Ustala się zachowanie i maksymalną ochronę istnie-

jącego cieku.
3) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu strefy zespołu urbanistycznego 
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miasta Kartuzy w streie konserwacji urbanistycznej. 
Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 2)

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Zakaz zabudowy kubaturowej.
2) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-

wej.
11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 45

1. Numer i symbol terenu: 40,41-ZD
2. Przeznaczenie: tereny ogrodów działkowych
3. Powierzchnia: ok.3,81ha, ok.9,45ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 

drogowa: z drogi głównej 01-KDG, lokalnej 02-KDL, 
drogi dojazdowej 020-KDD, ciągu pieszo-jezdnego 023-
KDX.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Ustala się zachowanie i maksymalną ochronę istnie-

jącego cieku.
2) Dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń 

i budowli służących regulacji stosunków wodnych i 
oczyszczaniu jeziora na istniejącym cieku.

3) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Część terenu 41-ZD leży w zasięgu strefy ograniczenia 

gabarytu. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) 
uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 46

1. Numer i symbol terenu: 42-KS/U
2. Przeznaczenie:  park ingi  i  tereny zabudowy 

usługowej(usługi turystyki, gastronomii i rekreacji).
3. Powierzchnia: ok.0,72ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 9 m
2) Procent zabudowy działki: max. 10%
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

20%
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu

5) Forma zabudowy: wolnostojąca,
6) Liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiw-
niczenie budynku.

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-

cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny 
materiał dachówkopodobny w kolorze graitowym, 
ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z drogi głównej 01-KDG i 025-KDW

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu strefy zespołu urbanistycznego 

miasta Kartuzy w streie konserwacji urbanistycznej. 
Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 2)

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: bowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Zakaz lokalizowania nośników reklamowych wolno-
stojących

2) Na etapie projektów budowlanych należy sporządzić 
oceny warunków geologiczno-inżynierskich w formie 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 47

1. Numer i symbol terenu: 43,45-KS
2. Przeznaczenie: parkingi
3. Powierzchnia: ok.0,11ha, ok.0,01ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Zakaz zabudowy
2) Na terenach 43-KS dopuszcza się lokalizację ścieżki 

pieszo-rowerowej
3) Zaleca się zachowanie min. 10% zieleni wysokiej lub 

niskiej.
5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL oraz 
drogi dojazdowej 020-KDD.

2) Dopuszcza się dojazd do terenów 14-MN oraz 16-MW 
z terenu 45-KS.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: 
warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
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8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren 43-KS leży w zasięgu strefy ograniczenia 

gabarytu. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) 
uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz zabudowy 
kubaturowej.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 48

1. Numer i symbol terenu: 46-K
2. Przeznaczenie: kanalizacja
3. Powierzchnia: ok.0,07ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: nie ustala się.
5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 

drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL
7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: 

jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu strefy ochrony otoczenia zespo-

łu zabytkowego. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 
pkt 3) uchwały.

9.9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obo-
wiązują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.
11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-

nia terenu: nie ustala się.
12. Stawka procentowa: nie ma zastosowania

§ 49

1. Numer i symbol terenu: 47-E
2. Przeznaczenie: elektroenergetyka - trafostacja
3. Powierzchnia: ok.0,02ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 5 m
2) Procent zabudowy działki: nie określa się
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

20%
4) Linie zabudowy: nie ustala się
5) Liczba kondygnacji: nie ustala się
6) Pokrycie dachu: nie ustala się

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: 
jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

2) Teren leży w zasięgu strefy ograniczenia gabarytu. 
Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: Zakaz zabudowy za 
wyjątkiem urządzeń związanych z elektroenergetyką

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: nie ma zastosowania.

§ 50

1. Numer i symbol terenu: 48-MN/U
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usługowej
3. Powierzchnia: ok.0,18ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 9 m
2) Procent zabudowy działki: max. 40%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

30%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL, dróg wewnętrznych 09-
KDW oraz 06-KDW

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użyt-
kowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - 
dachy dachy symetryczne dwuspadowe o kącie 
nachylenia 25-45o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: nie określa 

się
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
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4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-
działów nieruchomości: nie dotyczy.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji
1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL, dróg 

wewnętrznych 09-KDW oraz 06-KDW
2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-

bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 15%

§ 51

1. Numer i symbol terenu: 49-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,87ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 12 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

30%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi lokalnej 02-KDL, oraz dróg wewnętrznych 
012-KDW, 013-KDW

5) Forma zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza.
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 

lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.700m2

2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL, oraz 
dróg wewnętrznych 012-KDW, 013-KDW, 014-KDW

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się

11. Stawka procentowa: 10%

§ 52

1. Numer i symbol terenu: 50-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,64ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 9 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

30%,
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4) Linie zabudowy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 

drogi dojazdowej 020-KDD
5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych 

– do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. 
Dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia 
25-45o.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: nie określa 

się
2) Szerokość frontu działki: nie określa się
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 020-
KDD.

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: dla istniejących na-
powietrznych linii elektroenergetycznych ustala się 
strefę ochronną (2x7,5 m dla 15kV) wolne od zabu-
dowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej. Dopuszcza się 
zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgod-
nieniu z zarządca sieci. W przypadku skablowania linii, 
strefa ta nie obowiązuje.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 53

1. Numer i symbol terenu: 51,52-WS
2. Przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych śródlą-

dowych– jezioro Karczemne i jezioro Mielonko
3. Powierzchnia: ok.12,64ha, ok.9,43ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Dopuszcza się budowę pomostów
2) Dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń 

i budowli służących regulacji stosunków wodnych i 
oczyszczaniu jeziora.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: nie ustala 
się.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: 
jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz zabudowy 
kubaturowej.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 54

1. Numer i symbol terenu: 53-WS
2. Przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych śródlą-

dowych– ciek wodny (Struga Klasztorna)
3. Powierzchnia: ok,0,10ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urzą-
dzeń i budowli służących regulacji stosunków wodnych 
i oczyszczaniu jeziora.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: nie ustala 
się.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Ustala się zachowanie i maksymalną ochronę istnie-

jącego cieku wodnego.
2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu strefy zespołu urbanistycznego 

miasta Kartuzy w streie konserwacji urbanistycznej. 
Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 2)

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz 
lokalizowania reklam wolnostojących.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.
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§ 55

1. Numer i symbol terenu: 54-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,23ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 9 m
2) Procent zabudowy działki: max. 25%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od 
dróg wewnętrznych 04-KDW, 06-KDW oraz jak na 
rysunku planu

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Główna kalenica 
dachu budynku mieszkalnego równoległa do 
frontu działki.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały oraz podziału 
w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości)

2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z dróg wewnętrznych 04-KDW, 
06-KDW

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 56

1. Numer i symbol terenu: 55-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,23ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: 

a) nowoprojektowanej - od 9 do 12 m
b) istniejącej – jak w stanie istniejącym

2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
dróg wewnętrznych 06-KDW,07-KDW

5) Forma zabudowy: szeregowa
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych nowoprojektowanych 
– do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budyn-
ku.

b) dla budynków mieszkalnych istniejących – jak w 
stanie istniejącym

7) Geometria dachu: 
a) dachy symetryczne dwuspadowe, w tym o krzy-

żujących się kalenicach, o kącie nachylenia 35-45o. 
Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego 
równoległa do frontu działki.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków garażowych i gospodarczych.

14) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: zakaz podzia-

łów (za wyjątkiem § 7 ust. 9 uchwały)
2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
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4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-
działów nieruchomości: nie dotyczy.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji
1) Dostępność drogowa: z dróg wewnętrznych 06-

KDW,07-KDW
2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-

bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 57

1. Numer i symbol terenu: 56, 57-ZP
2. Przeznaczenie: teren zieleni urządzonej -park
3. Powierzchnia: ok.0,52ha, 0,05ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się zagospodarowanie związane z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki piesze, 
ławki, zadaszone miejsca odpoczynku. itp.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z terenów przyległych

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren 56-ZP leży w zasięgu strefy ograniczenia 

gabarytu. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3) 
uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych. Obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz zabudowy 
kubaturowej.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 58

1. Numer i symbol terenu: 58-WS
2. Przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych śródlą-

dowych– ciek wodny
3. Powierzchnia: ok.0,14ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urzą-

dzeń i budowli służących regulacji stosunków wodnych 
i oczyszczaniu jeziora.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: nie ustala 
się.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Ustala się zachowanie i maksymalną ochronę istnie-

jącego cieku wodnego.
2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz 
lokalizowania reklam wolnostojących.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 59

1. Numer i symbol terenu: 44, 59-E
2. Przeznaczenie: elektroenergetyka- trafostacja
3. Powierzchnia: ok.0,01ha, ok.0,01ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 5 m
2) Procent zabudowy działki: nie określa się
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

20%
4) Linie zabudowy: nie ustala się
5) Liczba kondygnacji: nie ustala się
6) Pokrycie dachu: nie ustala się

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: 
jak w § 6 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz zabudowy za 
wyjątkiem urządzeń związanych z elektroenergetyką.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: nie ma zastosowania.

§ 60

1. Numer i symbol terenu: 60-ZK
2. Przeznaczenie :  teren z ie len i  przyrodniczo-

krajobrazowej(dopuszcza się użytkowanie rolnicze)
3. Powierzchnia: ok.0,21ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się zagospodarowanie związane z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki pieszo-
rowerowe, ścieżki piesze, ławki, itp.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z drogi wewnętrznej 05-KDW

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się zachować lub odtworzyć powierzchnie 

biologicznie czynne na nie mniej niż 90%.
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2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń 
i budowli służących regulacji stosunków wodnych i 
oczyszczaniu jeziora.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Zakaz zabudowy kubaturowej.
2) Dopuszcza się podział terenu zgodnie z rysunkiem 

planu w celu powiększenia działek na terenie 6-
MN.

11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 61

1. Numer i symbol terenu: 61-ZK
2. Przeznaczeni: teren zieleni przyrodniczo-krajobrazo-

wej
3. Powierzchnia: ok.0,41ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się zagospodarowanie związane z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki pieszo-
rowerowe, ścieżki piesze, ławki, itp.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z dróg wewnętrznych 04-KDW i 06-KDW

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się zachować lub odtworzyć powierzchnie 

biologicznie czynne na nie mniej niż 90%.
2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
3) Dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń 

i budowli służących regulacji stosunków wodnych i 
oczyszczaniu jeziora.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Zakaz zabudowy kubaturowej.
2) Obiekty, na które wydano pozwolenie na budowę 

uznaje się za zgodne z planem.
3) Dopuszcza się remont i modernizację budynków bez 

zmiany kubatury.
11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 62

1. Numer i symbol terenu: 62-ZK
2. Przeznaczenie: teren zieleni przyrodniczo-krajobrazo-

wej
3. Powierzchnia: ok.1,11ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: dopuszcza się zagospodarowanie związane z 
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki pieszo-
rowerowe, ścieżki piesze, ławki, itp.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność 
drogowa: z drogi dojazdowej 018-KDD

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się zachować lub odtworzyć powierzchnie 

biologicznie czynne na nie mniej niż 90%.
2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 

lub krzewów.
3) Dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń 

i budowli służących regulacji stosunków wodnych i 
oczyszczaniu jeziora.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Zakaz zabudowy kubaturowej.
2) Obiekty, na które wydano pozwolenie na budowę 

uznaje się za zgodne z planem.
3) Dopuszcza się remont i modernizację budynków bez 

zmiany kubatury.
11. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 63

1. Numer i symbol terenu: 63-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,73ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 9 m
2) Procent zabudowy działki: max. 25%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
drogi dojazdowej 018-KDD, dróg wewnętrznych 
015-KDW, 017-KDW i jak na rysunku planu.

5) Forma zabudowy: wolnostojąca
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o. Dopuszcza się da-
chy wielospadowe z kalenicą o długości min.2m, 
o kącie nachylenia 35-40o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – da-
chy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia 
25-45o. Dopuszcza się dachy wielospadowe z 
kalenicą o długości min.2m, o kącie nachylenia 
35-40o.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku
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10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2 na 
1 działce.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.700m2. 

Uznaje się za zgodne z planem istniejące powierzch-
nie i parametry działek.

2) Szerokość frontu działki: min.22m
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º.
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi dojazdowej 018-KDD, 
dróg wewnętrznych 015-KDW, 017-KDW.

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2powierzchni użytkowej usług lecz nie 
mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: dla istniejących na-
powietrznych linii elektroenergetycznych ustala się 
strefę ochronną (2x7,5 m dla 15kV) wolną od zabu-
dowy mieszkaniowej i zieleni wysokiej. Dopuszcza się 
zmniejszenie odległości stref ochronnych po uzgod-
nieniu z zarządca sieci. W przypadku skablowania linii, 
strefa ta nie obowiązuje.

11. Stawka procentowa: 10%

§ 64

1. Numer i symbol terenu: 67-MN
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
3. Powierzchnia: ok.0,60ha
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu
1) Wysokość zabudowy: max. 10 m
2) Procent zabudowy działki: max. 30%,
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 

40%,
4) Linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od 
ciągu pieszo-jezdnego 019-KDX

5) Forma zabudowy: wolnostojąca oraz bliźniacza
6) Liczba kondygnacji: 

a) dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopusz-
cza się podpiwniczenie budynku.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych – 1 
kondygnacja nadziemna

7) Geometria dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne 

dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kaleni-
cach, o kącie nachylenia 35-45o.

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - da-
chy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 
25-45o.

c) w przypadku rozbudowy budynków – dachy 
harmonizujące z architekturą rozbudowywanego 
budynku

d) wyklucza się dachy płaskie, za wyjątkiem rozbu-
dów istniejących budynków o dachach płaskich.

8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 
lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
itowym, ceglastym lub brązowym.

9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem 
terenu mierzonego od strony głównego wejścia do 
budynku

10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych 
prefabrykowanych.

11) Dopuszcza się wykusze, naczółki, okna połaciowe, 
lukarny.

12) Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jas-
ne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się 
deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

13) Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych o łącznej powierzchni do 50m2na 1 
działce.

14) Dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
gospodarczych i garażowych na inne cele, nieuciąż-
liwe dla środowiska, nie kolidujące z podstawowym 
przeznaczeniem terenu.

15) Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być 
poddawane modernizacji i przebudowie w sposób 
harmonizujący z istniejącą architekturą.

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) Wielkość nowoprojektowanej działki: min.700m2

2) Szerokość frontu działki: nie dotyczy
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy
4) Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości: nie dotyczy.
6. Zasady dotyczące systemów komunikacji

1) Dostępność drogowa: z drogi lokalnej 02-KDL z cią-
gów pieszo-jezdnych 019-KDX, 021-KDX, 028-KDX

2) Parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrę-
bie każdej działki w ilości min. 2m.p. na mieszkanie, 
2m.p. na 100m2  powierzchni użytkowej usług lecz 
nie mniej niż 2m.p. na 1 lokal usługowy.

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

2) Zaleca się lokalizować zieleń w formie grup drzew 
lub krzewów.

3) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczal-
nych i przepuszczalnych do utwardzenia wjazdów i 
miejsc postojowych na poszczególnych działkach.

4) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
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8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: obowią-
zują zapisy jak w § 6 ust. 4 uchwały.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się

11. Stawka procentowa: 10%

§ 65

1. Numer i symbol terenu: 01-KDG
2. Klasa drogi: tereny dróg publicznych (droga główna)
3. Parametry i wyposażenie

1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m i jak 
na rysunku planu.

2) Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
3) Wyposażenie: chodniki.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren leży w zasięgu zespołu urbanistycznego miasta 

Kartuzy, w streie konserwacji urbanistycznej. Obo-
wiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 2) uchwały.

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się odprowadze-
nie wód opadowych do gruntu oraz rowów.

2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Mała architektura: nie ustala się.
2) Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.
3) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji.
4) Urządzenia techniczne: nie dopuszcza się.
5) Zieleń: dopuszcza się.
6) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-

wej.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: przez teren przebiega 
gazociąg niskiego ciśnienia. Obowiązują zapisy, jak w 
§ 7 ust. 1. pkt 14 uchwały.

8. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 66

1. Numer i symbol terenu: 011-KDZ
2. Klasa drogi: tereny dróg publicznych (droga zbiorcza)
3. Parametry i wyposażenie

1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m i jak 
na rysunku planu.

2) Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
3) Wyposażenie: chodniki.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Zaleca się odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się odprowadze-
nie wód opadowych do gruntu oraz rowów.

2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Mała architektura: nie ustala się.
2) Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.

3) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 
lokalizacji.

4) Urządzenia techniczne: nie dopuszcza się.
5) Zieleń: dopuszcza się.
6) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-

wej
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.
8. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 67

1. Numer i symbol terenu: 02-KDL
2. Klasa drogi: tereny dróg publicznych (droga lokalna)
3. Parametry i wyposażenie

1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 11,0 m i jak 
na rysunku planu.

2) Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
3) Wyposażenie: chodniki.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Część terenu leży w zasięgu strefy ograniczenia 

gabarytu. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 3 
uchwały.

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych.

2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Mała architektura: nie ustala się.
2) Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.
3) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji.
4) Urządzenia techniczne: dopuszcza się.
5) Zieleń: dopuszcza się.
6) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-

wej.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się
8. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 68

1. Numer i symbol terenu: 03,018,020-KDD
2. Klasa drogi: tereny dróg publicznych (drogi dojazdo-

we)
3. Parametry i wyposażenie

1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 m i jak 
na rysunku planu.

2) Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
3) Wyposażenie: chodniki.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Część terenu 03-KDD leży w zasięgu strefy otoczenia 

zespołu zabytkowego. Obowiązują zapisy jak w § 6 
ust. 2 pkt 3 uchwały.

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych.

2) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
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6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1) Mała architektura: nie ustala się.
2) Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.
3) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji.
4) Urządzenia techniczne: dopuszcza się.
5) Zieleń: dopuszcza się.
6) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-

wej.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się
8. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 69

1. Numer i symbol terenu: 04,05,06,07,09,011,012,013,01
4,015,016,017,025,027 -KDW

2. Klasa drogi: tereny dróg wewnętrznych
3. Parametry i wyposażenie

1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 8,0 m i jak na 
rysunku planu.

2) Dostępność do terenów przyległych: bez ograni-
czeń.

3) Wyposażenie: nie ustala się
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Teren 025-KDW leży w zasięgu strefy zespołu urba-

nistycznego miasta Kartuzy w streie konserwacji 
urbanistycznej. Obowiązują zapisy jak w § 6 ust. 2 
pkt 2)

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych.

2) Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepusz-
czalnych do utwardzenia dróg.

3) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Mała architektura: nie ustala się.
2) Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.
3) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji.
4) Urządzenia techniczne: dopuszcza się.
5) Zieleń: dopuszcza się.
6) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-

wej.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu
1) Na terenie 04-KDW należy zachować istniejące 

miejsca postojowe.
2) Na terenie 027-KDW dopuszcza się lokalizację miejsc 

postojowych.
8. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 70

1. Numer i symbol terenu: 08,019,021,022,023, 028, 029 
-KDX

2. Klasa drogi: tereny ciągów pieszo-jezdnych
3. Parametry i wyposażenie

1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0m i jak na 
rysunku planu.

2) Dostępność do terenów przyległych: bez ograni-
czeń.

3) Wyposażenie: nie ustala się

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 
teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 
zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych.

2) Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepusz-
czalnych do utwardzenia dróg.

3) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Mała architektura: nie ustala się.
2) Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.
3) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji.
4) Urządzenia techniczne: dopuszcza się.
5) Zieleń: dopuszcza się.
6) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-

wej.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się
8. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

§ 71

1. Numer i symbol terenu: 010,024,026-KX
2. Klasa drogi: tereny ciągów pieszo-rowerowych
3. Parametry i wyposażenie: szerokość w liniach rozgra-

niczających: od 3,0m do 4,0m zgodnie z rysunkiem 
planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczes-
nej
1) Teren leży w streie ochrony krajobrazu. Obowiązują 

zapisy jak w § 6 ust. 2 pkt 1) uchwały.
2) Część terenu 024-KX leży w zasięgu strefy otoczenia 

zespołu zabytkowego. Obowiązują zapisy jak w § 6 
ust. 2 pkt 3 uchwały.

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych.

2) Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepusz-
czalnych do utwardzenia dróg.

3) Pozostałe warunki jak w § 6 ust. 1 uchwały.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Mała architektura: nie ustala się.
2) Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.
3) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

lokalizacji.
4) Urządzenia techniczne: dopuszcza się.
5) Zieleń: dopuszcza się.
6) Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżki pieszo-rowero-

wej.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.
8. Stawka procentowa: nie ma zastosowania.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 72

  Tracą ważność miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kartuzy zatwierdzone uchwała-
mi: 

1. Uchwała Nr XLV/374/98 Rady Miejskiej w Kartuzach 
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z dnia 31 marca 1998 r., obejmująca część działki  
nr 14/18 przy ul. Ogródki Działkowe w Kartuzach.

2. Uchwała Nr XLV/375/98 Rady Miejskiej w Kartuzach 
z dnia 31 marca 1998 r., obejmująca część działki  
nr 21/2 przy ul. Mikołaja Reja w Kartuzach.

3. Uchwała Nr XLV/376/98 Rady Miejskiej w Kartuzach 
z dnia 31 marca 1998 r., obejmująca działkę nr 7/11 
przy ul. Ogródki Działkowe w Kartuzach.

§ 73

  Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Kartuzy do: 
1. przedstawienia Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkie-

mu w Gdańsku niniejszej uchwały wraz z dokumentacją 
planistyczną w celu oceny jej zgodności z prawem,

2. publikacji uchwały na stronie internetowej gminy oraz 
umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kartuzy,

3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 

dokumentów przedstawiających plan i wydawania 
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okre-
ślonych w art. 30 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 74

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 10 pkt 1, 2 i 3, który wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kartuzach

Jerzy Pobłocki
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/521/10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-

NYCH WPLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-

TURYTECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWA-

NIA.

DZIAŁ I
SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA TERENU  

OBJĘTEGO PLANEM
1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania 

powinny być dopuszczane do zainwestowania sukce-
sywnie, umożliwiając spójne przygotowanie poszcze-
gólnych terenów w zakresie obsługi komunikacyjnej i 
infrastrukturalnej. Oznacza to: 
1) dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty 

pozwalające na skoordynowany rozwój zabudowy i 
wykonanie infrastruktury technicznej i komunikacyj-
nej,

2) wyznaczanie terenów do zainwestowania winno być 
oparte o cenę dostępności doinfrastruktury i obsługi 
komunikacyjnej, zaczynając od terenów już uzbrojo-
nych, następnie przeznaczając do zainwestowania 
tereny w bezpośrednim sąsiedztwieuzbrojonych 
obszarów istniejącej zabudowy, w dalszej kolejności 
tereny w sąsiedztwie dróg i terenów już zabudowa-
nych, do których doprowadzenie infrastruktury jest 
możliwe w przewidywanej perspektywie zagospo-
darowania przedmiotowego terenu,

3) terminy dopuszczania terenów do zainwestowania 
powinny być zgodne z etapowaniem rozwoju infra-
struktury technicznej i możliwościami budżetowymi 
właściwych organów administracji publicznej, zgod-
nie z przepisami o inansach publicznych.

2. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji programów 
modernizacji i rozbudowy sieci drogowej.

3. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji programów 
modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej

4. Zaleca się stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć 
kompleksowych, łączących wykonawstwo robót drogo-
wych oraz urządzeń technicznych związanych z drogą z 
innymi branżami infrastruktury technicznej, co pozwala 
uzyskać oszczędności na części wspólnej robót oraz 
rozwiązać problem kolizji technicznych. Podejmując 
decyzje o budowie infrastruktury, trzeba się jednak 
kierować rachunkiem ekonomicznym i uruchamiać takie 
programy, które zapewniają uzyskiwanie określonego 
potencjału infrastruktury przy możliwie najniższych na-
kładach jednostkowych. Chodzi o wybór takich rozwią-
zań i programów budowy, udoskonaleń lub rozbudowy 
infrastruktury, które dają gwarancje możliwie szybkiej 
realizacji całego zamierzenia i stworzenie korzystnej 
sytuacji lokalizacyjnej. Najtrudniejszym i najkosztow-
niejszym elementem uzbrojenia będzie kanalizacja 
sanitarna. Jest to jedna z droższych sieci, jak również 
jej wykonanie warunkuje ostateczne wyposażenie dróg 
w nawierzchnię utwardzoną.

DZIAŁ II
ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

  Źródła inansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu Gminy 
(środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwe-
storów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za 
pomocą montaży inansowych, ogólnie przyjętej metody 
konstruowania budżetu projektów. Programy realizujące 
poszczególne cele powinny zostać podzielone na projekty 
realizujące zamknięte zadania, w ramach których jedno-
znacznie można skalkulować koszty oraz ściśle zdeiniować 
efekty na poszczególnych etapach realizacji. Dla tak skon-
struowanych projektów można ubiegać się doinansowa-
nie ze środków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Ekofunduszu).
1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej (w tym dla terenu objętego planem 
miejscowym): 
1) Opracowanie wieloletniego planu finansowego 

zapewniającego realizację inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, stanowiącego podstawę 
konstruowania budżetów rocznych

2) Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicz-
nymi i prywatnymi umów na współinansowanie 
zapisanych w wieloletnim planie finansowym 
przedsięwzięć będących podstawą budowy montaży 
inansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.

3) Zapewnienie inansowania programów lokalnych, 
w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezbędny do ubiegania się ośrodki pomocowe.

4) Wsparcie inansów gminy środkami zewnętrznymi 
(kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), 
w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztow-
ne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa.

2. Zasady prowadzenia polityki inansowej: 
1) Konstruowanie rocznych budżetów powinno odby-

wać się w kontekście wieloletniej polityki inansowej 
gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej.

2) Źródła inansowe związane z korzyściami opraco-
wanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (renty planistyczne, opłat adiacen-
ckich itp.) powinny być przeznaczone na rozwój 
przestrzenny i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu renty 
planistycznej oraz opłaty adiacenckie winny być 
ściągane w każdym przypadku.

 
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/521/10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy – rejon jez. 
Karczemnego i Mielonko.
  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późń. zm.) Rada Miejska  
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w Kartuzach rozstrzyga, co następuje: do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Kartuzy – rejon jez. Klasztornego Małego, 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 3 czerwca  
2009 r. do 26 czerwca 2009 r. oraz od 9 grudnia 2009 r. do 
31 grudnia 2009 r. wpłynęły następujące uwagi: 

DZIAŁ I
uwagi po I wyłożeniu do publicznego wglądu: 

1) Uwaga nr 1 dotyczy: działek nr 201, 202. Właściciel 
wnosi o: 
a) Zmianę funkcji terenu na mieszkaniową jednoro-

dzinną. Działka posiada pozwolenie na budowę, 
złożono wniosek o wydanie warunków zabudo-
wy.
— Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
działki 201, 202 stanowią tereny zieleni urządzo-
nej. Przeznaczenie ich na funkcję mieszkaniową 
jednorodzinną jest niezgodne z ustaleniami 
studium. W związku z powyższym postanawiam 
odrzucić uwagi w całości.

2) Uwaga nr 2 dotyczy: działki nr 205. Właściciel wnosi 
o: 
a) Zmianę funkcji terenu na mieszkaniową jed-

norodzinną. Obecnie realizowana jest budowa 
budynku mieszkalnego, wydana jest decyzja z 
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwo-
lenie na budowę.
— Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
działka 205 stanowi tereny zieleni urządzonej. 
Przeznaczenie ich na funkcję mieszkaniową 
jednorodzinną jest niezgodne z ustaleniami 
studium. W związku z powyższym postanawiam 
odrzucić uwagę w całości.

3) Uwaga nr 3 dotyczy: działki nr 3, obręb 2. Właściciel 
wnosi o: 
a) Zmianę planu w ten sposób, by droga gminna nr 

17 była przejezdną i stanowiła dostęp do działki 
nr 3.
— W granicach planu oraz w sąsiedztwie działki 

nr 3 nie istnieje droga gminna oznaczona nr 
17. W ewidencji gruntów działkę nr 17 stano-
wi jezioro Mielonko. W związku z powyższym 
postanawiam odrzucić uwagę w całości.

4) Uwaga nr 4 dotyczy: działki nr 2/6 (w ewidencji grun-
tów aktualnie działki nr 2/8 i 2/9). Właściciel wnosi 
o: 
a) Możliwość podziału działki na tereny o min. wiel-

kości 3000m2

— Przyjęte w planie minimalne pow. działek 
4000m2 mają umożliwić racjonalną zabudowę 
działek, co przy wskaźniku 20% pozwala na 
budową obiektów o powierzchni aż do 800m2. 
W związku z powyższym postanawiam odrzucić 
uwagę w całości.

b) Zwiększenie procentu powierzchni zabudowy z 
20% do 40%
— Przyjęte w planie minimalne pow. działek 

4000m2 mają umożliwić racjonalną zabudowę 
działek, co przy wskaźniku 20% pozwala na 
budową obiektów o powierzchni aż do 800m2. 
W związku z powyższym postanawiam odrzucić 
uwagę w całości.

c) Określenie warunków zabudowy obiektów gastro-
nomicznych.
— Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza się jej 

zasadność. W związku z powyższym postana-
wiam uwzględnić uwagę w całości.

d) Dopuszczenie lokalizacji zbiorników bezodpływo-
wych.
— Położenie działki w sąsiedztwie jeziora, na te-

renie miasta, wymaga podłączenia obiektów 
do sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z 
powyższym postanawiam odrzucić uwagę w 
całości.

e) Możliwość lokalizacji domów lub mieszkań dla 
właścicieli prowadzących działalność na terenie 
działki.
— W ustaleniach planu przyjęto możliwość loka-

lizacji mieszkania dla właściciela. W związku z 
powyższym postanawiam uwzględnić uwagę 
w całości.

5) Uwaga nr 5 dotyczy: działek nr 203, 204. Właściciel 
wnosi o: 
a) 1.Zmianę funkcji terenu na mieszkaniową jed-

norodzinną. Obecnie realizowana jest budowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnie 
z decyzją o zatwierdzeniu projektu i wydanym 
pozwoleniem na budowę.
— Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
działka 205 stanowi tereny zieleni urządzonej. 
Przeznaczenie ich na funkcję mieszkaniową 
jednorodzinną jest niezgodne z ustaleniami 
studium. W związku z powyższym postanawiam 
odrzucić uwagę w całości.

6) Uwaga nr 6 dotyczy: działek nr 1/27, 1/28. Właściciel 
wnosi o: 
a) Rozszerzenie przeznaczenia terenu 64-ZP/KX o za-

budowę usługową wraz z częścią mieszkalną (bu-
dynek mieszkalny jednorodzinny lub mieszkanie) 
oraz zabudowę o funkcji rekreacyjno-turystycznej 
z przystanią dla żaglówek.
— Ustalenia projektu planu umożliwiają lokaliza-

cję pomostów, przystani, wypożyczalni sprzętu. 
Rozpatruję uwagę pozytywnie pod warunkiem 
zachowania ścieżek pieszo-rowerowych. W 
związku z powyższym postanawiam uwzględnić 
uwagę w całości.

7) Uwaga nr 7 dotyczy: działek nr 16/48, 16/68, 16/66. 
Właściciel wnosi o: 
a) Przeznaczenie działek na budowlane.

— Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
część działek 16/48, 16/66 i 16/68 stanowi tereny 
zieleni urządzonej. Przeznaczenie ich na funkcję 
mieszkaniową jednorodzinną jest niezgodne z 
ustaleniami studium. Pozostała część, zgodnie z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, przezna-
czono na zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną. W związku z powyższym postanawiam 
uwzględnić uwagę w części.

b) Wykup przez gminę działek przeznaczonych na 
pas zieleni.
— Wykup terenów przez gminę nie jest uwagą 

do przyjętych rozwiązań w planie. W związku 
z powyższym postanawiam odrzucić uwagę w 
całości.

8) Uwaga nr 8 dotyczy: działki nr 21/1. Właściciel wno-
si: 
a) Sprzeciw przeciwko zmianie przekwaliikowania 

działki na pas zieleni krajobrazowej
— Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 
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kierunków zagospodarowania przestrzennego 
część działki 21/1 stanowi tereny zieleni urzą-
dzonej. Przeznaczenie ich na inną funkcję jest 
niezgodne z ustaleniami studium. W związku z 
powyższym postanawiam odrzucić uwagę w 
całości.

9) Uwaga nr 9 dotyczy: działki nr 20/4. Właściciel wnosi 
o: 
a) Wydzielenie z działki 2 działek budowlanych.

— Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza się jej 
zasadność. W związku z powyższym postana-
wiam uwzględnić uwagę.

10) Uwaga nr 10 dotyczy: działek nr 19/3, 19/5, 19/6. 
Właściciel wnosi o: 

a) Przesunięcie linii zabudowy do wyznaczonej w 
projekcie linii rozgraniczającej tereny o różnym 
przeznaczeniu, graniczącej z terenem 5-ZK.
— Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza się jej 

zasadność. W związku z powyższym postana-
wiam uwzględnić uwagę w całości.

b) Zaprojektowanie na obszarze zieleni przyrodniczo-
krajobrazowej terenów rolnych z dopuszczeniem 
zabudowy siedliskowej i agroturystycznej w bu-
dynkach jednokondygnacyjnych.
— Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
część działki 19/5 oraz działka 19/6 stanowi tere-
ny zieleni urządzonej. Przeznaczenie ich na inną 
funkcję jest niezgodne z ustaleniami studium. 
W związku z powyższym postanawiam odrzucić 
uwagę w całości.

11) Uwaga nr 11 dotyczy: działek nr 19/1, 18/17, 18/4. 
Właściciel wnosi o: 
a) Umożliwienie kontynuacji prowadzenia dzia-

łalności rolno-ogrodniczej i agroturystycznej. 
Zaprojektowanie terenów rolnych z dopuszcze-
niem zabudowy siedliskowej i agroturystycznej 
w budynkach jednokondygnacyjnych.

— Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
teren działek 19/1, 18/17, 18/4 stanowi teren 
zieleni urządzonej. Przeznaczenie ich na inną 
funkcję jest niezgodne z ustaleniami studium. 
W związku z powyższym postanawiam odrzucić 
uwagę w całości.

12) Uwaga nr 12 dotyczy: działki nr 20/2. Właściciel 
wnosi o: 

a) Umożliwienie kontynuacji prowadzenia działalno-
ści rolno-ogrodniczej.
— Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go część działki 20/2 stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, a cześć zieleni 
urządzonej. Przeznaczenie ich na inną funkcję 
jest niezgodne z ustaleniami studium. W związ-
ku z powyższym postanawiam odrzucić uwagę 
w całości.

13) Uwaga nr 13 dotyczy: działek nr 18/12, 18/13, 18/16. 
Właściciel wnosi o: 

a) Przesunięcie linii zabudowy na południowy-za-
chód w kierunku kortu tenisowego, w celu lokali-
zacji budynku, stanowiącego niezbędne zaplecze 
sanitarno-gospodarcze kortu, mieszczącego po-
koje agroturystyczne oraz przechowalnię sprzętu 
sportowo-turystycznego.
— Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza się jej 

zasadność. W związku z powyższym postana-
wiam uwzględnić uwagę w całości.

b) Dopuszczenie na pozostałej części działek terenu 
3-U/RM różnych form rekreacji: kajakarstwo, węd-
karstwo, tenis, siatkówka, mini golf, itp.
— Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza się jej 

zasadność. W związku z powyższym postana-
wiam uwzględnić uwagę w całości.

DZIAŁ II
Uwagi po II wyłożeniu do publicznego wglądu: 

1) Uwaga nr 1 dotyczy: działek nr 19/1, 18/17, 18/4. 
Właściciel wnosi o: 
a) Dopuszczenie zabudowy siedliska rolniczego z 

funkcją agroturystyczną w budynkach jednokon-
dygnacyjnych.
— Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kartuzy teren działek 19/1, 18/17, 18/4 
stanowi teren zieleni urządzonej. Przeznaczenie 
ich na inną funkcję jest niezgodne z ustaleniami 
studium. W związku z powyższym postanawiam 
odrzucić uwagę w całości.

2) Uwaga nr 2 dotyczy: działek nr 19/5, 19/6. Właściciel 
wnosi o: 
a) Zaprojektowanie na obszarze terenów zieleni 

przyrodniczo-krajobrazowej terenów rolnych z 
dopuszczeniem zabudowy siedliskowej i agrotu-
rystycznej w budynkach jednokondygnacyjnych.
— Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kartuzy część działki 19/5 oraz działka 
19/6 stanowi tereny zieleni urządzonej. Prze-
znaczenie ich na inną funkcję jest niezgodne z 
ustaleniami studium. W związku z powyższym 
postanawiam odrzucić uwagę w całości.

3) Uwaga nr 3 dotyczy: działki nr 201. Właściciel wnosi 
o: 
a) Zmianę przeznaczenia działki na budowlaną.

— Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kartuzy działka nr 201 stanowi tereny 
zieleni urządzonej. Przeznaczenie jej na działkę 
budowlaną jest niezgodne z ustaleniami stu-
dium. W związku z powyższym postanawiam 
odrzucić uwagę w całości.

4) Uwaga nr 4 dotyczy: działek nr 18/12, 18/13, 18/16. 
Właściciel wnosi o: 
a) Przesunięcie linii zabudowy na południowy-za-

chód w kierunku kortu tenisowego, tak by linia za-
budowy przebiegała dołem skarpy, przy korcie.
— Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza się jej 

zasadność. W związku z powyższym postana-
wiam uwzględnić uwagę w całości.

5) Uwaga nr 5 dotyczy: działki nr 3, obręb 2. Właściciel 
wnosi: 
a) Sprzeciw wobec odmowy wprowadzenia zabudo-

wy jednorodzinnej na działce. Właściciel planuje 
budowę domu jednorodzinnego w zabudowie 
zagrodowej w miejscu istniejącej zabudowy.
— Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kartuzy działka nr 3 stanowi tereny 
zieleni urządzonej. Przeznaczenie jej na działkę 
budowlaną jest niezgodne z ustaleniami stu-
dium. W związku z powyższym postanawiam 
odrzucić uwagę w całości.

6) Uwaga nr 6 dotyczy: działki nr 1/27, 1/28. Właściciel 
wnosi o: 
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a) Dla projektowanej zabudowy zmianę wysokości 
zabudowy z max. 7m do max. 9m, zmianę po-
wierzchni zabudowy działki z max. 250m2 do max. 
400m2, zmianę liczby kondygnacji z 1 kondygnacji 
nadziemnej do 2 kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze.
— Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków nie dopuszcza się 
zmiany powyższych parametrów. W związku 
z powyższym postanawiam odrzucić uwagę w 
całości.

7) Uwaga nr 7 (złożona podczas dyskusji publicznej) 
dotyczy: działki nr 20/4. Właściciel wnosi o: 
a) Wprowadzenie w ustaleniach szczegółowych 

planu zapisu dot. możliwości wydzielenia nowych 
działek wraz z ustaleniem wielkości wydzielonych 
działek.
— Po przeanalizowaniu uwagi stwierdza się jej 

zasadność. W związku z powyższym postana-
wiam uwzględnić uwagę w całości.

1525

 UCHWAŁA Nr XLV/387/2010
Rady Miasta Ustka

 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 
2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)Rada Miasta Ustkau-
chwala, co następuje:

§ 1

  Ustala się na terenie Miasta Ustka:
1) liczbę 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży,

2) liczbe 70 punktów sprzedaży napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Ustka.

§ 3

  Traci moc:
1) Uchwała nr XLIII/361/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 

25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Ustka

Adam Brzóska

1526

 UCHWAŁA Nr XLII/290/2010
Rady Gminy Lipusz

 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2009 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm) oraz art. 
199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o inansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w zw. 
z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o inansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Lipusz uchwala, 
co następuje:

§ 1

  W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Gminy Lipusz za 2009 r., łącznie z wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Lipusz w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy Lipusz i opinią tego wniosku dokonaną przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, stwierdza 
się, że realizacja zadań określonych w budżecie na 2009 r. 
przebiegała zgodnie z kierunkami określonymi w uchwale 
Rady Gminy Lipusz Nr XXV/175/2008 z dnia 30.12.2008 r. 
w sprawie budżetu gminy na 2009 r. wraz z późniejszymi 
zmianami i zasługuje na pozytywną ocenę.

§ 2

  Akceptuje się wykonanie budżetu za 2009 r. tak po stro-
nie dochodów, jak i po stronie wydatków przedstawionych 
w formie opisowej i tabelarycznej do niniejszej uchwały.


