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 UCHWAŁA Nr XLI/436/2010
Rady Gminy Wejherowo
 z dnia 29 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków 
stanowiących dochód Gminy Wejherowo.

  Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 ze zmianami), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmiana-
mi), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 z 
późn. zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje:

§ 1

  W uchwale Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/350/2005 z 
dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stano-
wiących dochód Gminy Wejherowo, wprowadza się na-
stępującą zmianę: W § 1 pkt 1 po słowach „Warszkowo” 
wpisuje się „Maciszka Izabela” a po słowach „Zbychowo” 
wpisuje się „Szymańska Bogumiła.

§ 2

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Danilczyk
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 UCHWAŁA Nr XLI/434/2010
Rady Gminy Wejherowo
 z dnia 29 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Bolszewo „Osiedle za rzeką”.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14-17, 29, 
34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40, ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wejherowo” uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo 
„Osiedle za rzeką”, zwany dalej „planem”, obejmujący 
obszar o powierzchni około 146ha, ograniczony od:

1) północy i północnego-zachodu – ulicą Polną;
2) wschodu – kanałem rzeki Redy, linią kolejową nr 230 

oraz granicą administracyjną z miastem Wejhero-
wo;

3) południa – ulicami: Szkolną, Wodną oraz rzeką Bol-
szewką;

4) zachodu – ulicą Zamostną, jak na rysunku planu.

§ 2

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 oraz odpowied-
niej karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi 
komunikacyjne (w tym m.in.: mosty, wiadukty, kładki i 
przepusty), miejsca postojowe, lądowiska, sieci i urzą-
dzenia sieciowe oraz obiekty budowlane infrastruktury 

technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej), 
a także zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe;

2) intensywność zabudowy – stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni terenu inwesty-
cji;

3) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działal-
nością gospodarczą - mieszkanie właściciela podmiotu 
gospodarczego, na działce wspólnej z obiektem gospo-
darczym. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania 
nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej 
wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej;

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz – określonych w ustaleniach 
planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń 
nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych 
obiektów budowlanych;

5) dach płaski – dach, którego połacie dachowe są nachy-
lone do poziomu pod kątem nie większym niż 15°;

6) charakter budynku - zespół następujących cech budyn-
ku: bryła budynku, forma architektoniczna, dyspozycja 
ścian zewnętrznych, kolorystyka, detal architektoniczny, 
w tym: wielkość i kształt otworów okiennych, i drzwio-
wych wraz ze stolarką, i podziałami;  

7) bryła budynku- zespół następujących cech budynku: 
typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie,
a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek 

kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczół-
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kowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i 
materiał pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnico-
wanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, 
wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony;

8) typ zabudowy – zespół następujących cech zabudowy: 
usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, 
rodzaj dachu (płaski, stromy);

9) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, ot-
warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże.

§ 3

1. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów 
użyte w niniejszym planie:

 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 W terenie MN dopuszcza się:

1) zabudowę jednorodzinną,
2) usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, 

mieszczące się wyłącznie w lokalach użytkowych 
do 100m2 powierzchni użytkowej, nie kolidujące z 
funkcją mieszkaniową, z wykluczeniem:
a) warsztatów mechaniki pojazdowej, w tym war-

sztatów blacharskich i lakierniczych,
b) stacji obsługi samochodów,
c) hurtowni,
d) rzemiosła produkcyjnego

 W terenie wyklucza się lokalizację stacji bazowych 
telefonii komórkowych.

 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy usługowej

 W terenie MN,U dopuszcza się:
1) zabudowę jednorodzinną,
2) usługi z wyłączeniem:
  a) rzemiosła produkcyjnego,
  b) stacji paliw,

c) warsztatów mechaniki pojazdowej, w tym war-
sztatów blacharskich i lakierniczych,

d) stacji obsługi samochodów,
e) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 100m2,
f) szpitali i domów opieki społecznej,
g) hurtowni,
h) baz,
i)  składów.

 W terenie wyklucza się lokalizację stacji bazowych 
telefonii komórkowych.

 ZP,MN – teren zieleni parkowej oraz zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej

 W terenie ZP,MN dopuszcza się:
1) zieleń parkową urządzoną oraz krajobrazową,
2) zabudowę jednorodzinną,
3) usługi sportu,
4) usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, 

mieszczące się wyłącznie w lokalach użytkowych 
do 100m2 powierzchni użytkowej, nie kolidujące z 
funkcją mieszkaniową, z wykluczeniem:
a) warsztatów mechaniki pojazdowej, w tym war-

sztatów blacharskich i lakierniczych,
b) stacji obsługi samochodów,
c) hurtowni,
d) rzemiosła produkcyjnego

 W terenie wyklucza się lokalizację stacji bazowych 
telefonii komórkowych.

 M,U – teren zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy 
usługowej

 W terenie M,U dopuszcza się:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wielo-
rodzinną,

2) usługi z wyłączeniem:
a) rzemiosła produkcyjnego,
b) stacji paliw,
c) warsztatów mechaniki pojazdowej, w tym war-

sztatów blacharskich i lakierniczych,
d) stacji obsługi samochodów,
e) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000m2,
f) szpitali i domów opieki społecznej,
g) hurtowni,
h) baz,
i)  składów.

 W terenie wyklucza się lokalizację stacji bazowych 
telefonii komórkowych.

 ZP,MN,U – teren zieleni parkowej, zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej

  W terenie ZP,MN,U dopuszcza się:
1) zieleń parkową urządzoną oraz krajobrazową,
2) zabudowę jednorodzinną,
3) usługi z wyłączeniem:
  a) rzemiosła produkcyjnego,

b) stacji paliw,
c) warsztatów mechaniki pojazdowej, w tym war-

sztatów blacharskich i lakierniczych,
d) stacji obsługi samochodów,
e) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 100m2,
f) szpitali i domów opieki społecznej,
g) hurtowni,
h) baz,
i)  składów.

 W terenie wyklucza się lokalizację stacji bazowych 
telefonii komórkowych.

  U – teren zabudowy usługowej
  W terenie U dopuszcza się usługi z wyłączeniem:

1) rzemiosła produkcyjnego,
2) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży po-

wyżej 400m2,
3) szpitali i domów opieki społecznej,
4) baz,
5) składów.

 Dopuszcza się mieszkanie integralnie związane z pro-
wadzoną działalnością.

 P,U – teren zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy 
usługowej

 W terenie P,U dopuszcza się wszelką działalność go-
spodarczą z zakresu usług, produkcji, składów, baz i 
magazynów z wyłączeniem:
1) zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o 

dużym ryzyku występowania poważnej awarii prze-
mysłowej, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska,

2) składowania materiałów sypkich lub towarów pod 
gołym niebem,

3) szpitali i domów opieki społecznej,
4) budynków związanych ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży,
5) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży po-

wyżej 400m2,
6) wytwórni mas bitumicznych,
7) węzłów betoniarskich.

 Dopuszcza się mieszkanie integralnie związane z pro-
wadzoną działalnością.

 UO – teren zabudowy usług oświaty (w tym żłobki i 
przedszkola) oraz sportu
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 Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z pro-
wadzoną działalnością.

 W terenie wyklucza się lokalizację stacji bazowych 
telefonii komórkowych.

 ZP,U – teren zieleni parkowej oraz zabudowy usługo-
wej

  W terenie ZP,U dopuszcza się:
1) zieleń parkową urządzoną oraz krajobrazową,
2) usługi z wyłączeniem:

a) rzemiosła produkcyjnego,
b) stacji paliw,
c) warsztatów mechaniki pojazdowej, w tym war-

sztatów blacharskich i lakierniczych,
d) stacji obsługi samochodów,
e) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 50m2,
f) szpitali i domów opieki społecznej,
g) hurtowni,
h) baz,
i) ̀składów.

 Dopuszcza się mieszkanie integralnie związane z pro-
wadzoną działalnością.

 Z,US – teren zieleni oraz usług sportu
 WS,ZP – wody powierzchniowe oraz teren zieleni par-

kowej
 WS,ZN – wody powierzchniowe oraz teren zieleni kra-

jobrazowej
 ZL – las
 KDZ – teren drogi publicznej – ulica zbiorcza
 KDL – teren drogi publicznej – ulica lokalna
  KDD – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa
  KDW – teren drogi wewnętrznej
  KK – teren kolejowy
  KS – teren komunikacji – parking
 KPX – teren wydzielonego – publicznego – ciągu pie-

szego.
2. Na działkach nr: 592/1, 592/2 zlokalizowany jest istnie-

jący teren zamknięty, jak na rysunku planu.

§ 4

  Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki 
nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń 
oraz budynków obsługujących sieciową infrastrukturę 
techniczną, a także ciągów komunikacyjnych.

§ 5

1. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe do oblicza-
nia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe 
(mp) dla samochodów osobowych:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne: minimum 2mp 

na mieszkanie;
2) budynki mieszkalne wielorodzinne: minimum 1mp 

na mieszkanie;
3) hotele, motele, pensjonaty: minimum 1mp na pokój 

noclegowy;
4) usługi handlu:

a) obiekty o powierzchni sprzedaży do 50m2: mini-
mum 1mp,

b) pozostałe: minimum 2mp na każde rozpoczęte 
100m2 powierzchni sprzedaży oraz minimum 1mp 
na 10 zatrudnionych;

5) gastronomia (restauracje, kawiarnie, bary, itp.): 
minimum 2mp na 10 miejsc konsumpcyjnych oraz 
minimum 1mp na 10 zatrudnionych;

6) usługi kultury, zdrowia i opieki społecznej, biura, ga-
binety, kancelarie, pracownie, urzędy, poczty, banki, 
przychodnie, rzemiosło usługowe: minimum 2mp na 
każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej oraz 
minimum 1mp na 10 zatrudnionych;

7) kościoły, kaplice, domy parafi alne, domy kultury: mi-
nimum 1mp na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni 
użytkowej;

8) szkoły podstawowe i gimnazja: minimum 1mp na 
pomieszczenie do nauczania,

9) przedszkola, świetlice: minimum 2mp na oddział;
10) hurtownie, magazyny nie prowadzące handlu de-

talicznego: minimum 0,5mp na 1000m2 pow. skła-
dowej oraz minimum 1mp na 10 zatrudnionych;

11) zakłady produkcyjne, produkcyjno-usługowe: mi-
nimum 2mp na 10 zatrudnionych;

12) baseny pływackie, siłownie, inne obiekty sportu i 
rekreacji: minimum 1mp na każde rozpoczęte 100m2 
powierzchni użytkowej oraz minimum 1mp na 10 
zatrudnionych;

13) korty tenisowe (bez miejsc dla widzów): minimum 
2mp na kort.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaź-
niki stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 65 te-
renów oznaczonych kolejnymi cyframi od 01 do 65

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 01, 03, 17
2. POWIERZCHNIE: teren nr 01 – 0,68ha, teren nr 03 

– 31,6ha, teren nr 17 – 3,9ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: Z,US – teren zieleni oraz 

usług sportu, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcja-
mi; w terenie nr 01 dopuszcza się – z uwzględnieniem 
pkt 11.1 – realizację platform peronowych szerokości 
maksymalnej 8m wraz z niezbędnymi sieciami, urzą-
dzeniami i obiektami budowlanymi obsługujących linię 
kolejową nr 230 wzdłuż linii rozgraniczającej sąsiadują-
cej z terenem zamkniętym, o którym mowa w § 3, pkt 
2 – jak na rysunku planu

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie dotyczy

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 zakaz lokalizacji nośników reklamowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy: teren nr 01 – zgodnie z przepisami, 

tereny nr: 03, 17 – nie dotyczy,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu: teren nr 01 – mi-
nimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,005; tereny 
nr: 03, 17 – nie dotyczy,

6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej terenu: 85%,

6.4 intensywność zabudowy terenu: teren nr 01 – mi-
nimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,005; tereny 
nr: 03, 17 – nie dotyczy,

6.5 wysokość zabudowy: teren nr 01 – minimalna: nie 
ustala się, maksymalna: 4m; tereny nr: 03, 17 – nie 
dotyczy,

6.6 kształt dachu teren nr 01 – dowolny; tereny nr: 03, 
17 – nie dotyczy,

6.7 wielkość działki – nie ustala się
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7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 w terenie nr 17 istniejące szpalery drzew i krzewów 

– jak na rysunku planu – do pielęgnacji, z zastrze-
żeniem pkt 11; dopuszcza się wycinkę drzew i krze-
wów w celu realizacji przekraczania komunikacją 
pieszą i kołową,

8.2 w terenie nr 17 obszar istniejącego zbiorowiska 
drzew i krzewów – jak na rysunku planu – do pie-
lęgnacji i urządzenia w formie zieleni parkowej, z 
zastrzeżeniem pkt 11,

8.3 realizacja ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, 
z wykluczeniem materiałów wylewanych i bitumicz-
nych,

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury: teren nr 01 – nie do-

tyczy; teren nr 03 częściowo objęty strefą ochrony 
ekspozycji zespołów: ruralistycznego i podworskie-
go, jak na rysunku planu; teren nr 17 objęty strefą 
ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
11.1 w terenie nr 01 obszar bezpośredniego zagrożenia 

powodzią, jak na rysunku planu – zagospodaro-
wanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

11.2 w terenach nr: 03 i 17 – część terenu w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, jak na 
rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

11.3 w terenie nr 01 – strefa ograniczeń od istniejącej 
napowietrznej linii wysokiego napięcia – jak na 
rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – teren nr 01 – od ulicy Pol-

nej (42.KDD); teren nr 03 – od ulicy Łąkowej (47.
KDD), od projektowanej ulicy w terenie 60.KDD 
oraz spoza granic planu; teren nr 17 – od ulic: 
projektowanej w terenie 60.KDD, Klonowej (50.
KDD), w tym poprzez teren 16.MN,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 w terenie nr 03 istniejąca granica administracyjna 

gminy Wejherowo i miasta Wejherowo, jak na 
rysunku planu

16.2 wysoki poziom wód gruntowych
16.3 zalecany ciąg pieszy, jak na rysunku planu

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 02, 63
2. POWIERZCHNIE: teren nr 02 – 0,02ha, teren nr 63 

– 0,01ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: KK – teren kolejowy
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie dotyczy

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8,
5.2 zakaz lokalizacji nośników reklamowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – nie dotyczy,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu: 0%
6.4 intensywność zabudowy terenu – nie dotyczy,
6.5 wysokość zabudowy – nie dotyczy
6.6 kształt dachu – nie dotyczy,
6.7 wielkość działki – nie ustala się

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: sto-
suje się przepisy ogólne

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren nr 02: obszar 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, jak na rysunku 
planu – zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rębnymi; teren nr 63: obszar potencjalnego zagrożenia 
powodzią jak na rysunku planu – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: zakaz realizacji budynków

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
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13.1 dostępność drogowa – od ulic: Polnej (42.KDD), 
projektowanej w terenie 60.KDD – poprzez tereny 
sąsiadujące,

13.2 parkingi – wyklucza się,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 

odrębnymi,
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospo-
darowania

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: w 
terenie nr 02 wysoki poziom wód gruntowych

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 04, 05, 06, 07
2. POWIERZCHNIE: teren nr 04 – 0,46ha, teren nr 05 

– 1,04ha, teren nr 06 – 1,98ha, teren nr 07 – 1,11ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługo-
wej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:
4.1 istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza 

się:
1) przebudowy,
2) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu do parametrów i wskaźników ustalo-
nych dla terenu,

4.2 istniejący podział na działki, dla którego dopusz-
cza się realizację zabudowy i zagospodarowanie 
terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8,
5.2 w terenie nr 06 istniejący ciąg pieszy, jak na rysunku 

planu – szerokości minimalnej 1,4m – do zachowa-
nia,

5.3 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-
ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m

2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 30%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 50%,

6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-
malna: nie ustala się, maksymalna: 0,6,

6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 9m (maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 poziom posadzki parteru nad terenem – maksymal-
nie 1m,

6.7 formy zabudowy – dowolne z wyłączeniem zabu-
dowy szeregowej,

6.8 kształt dachu – płaski lub dwuspadowy, o syme-
trycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 
45 stopni z główną kalenicą głównej bryły budynku 
równoległą (z tolerancją ±5 stopni) do przylegającej 
do granicy działki ulicy, od której następuje wjazd 
na działkę,

6.9 wielkość działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: minimum 800m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2,

6.10 minimalna szerokość frontu działki – w terenach 
nr: 06, 07 dla działek w pierzei ulicy Szkolnej (44.
KDL, częściowo poza granicami planu): 17,9m; w 
terenach nr: 04, 05 – nie ustala się

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – tereny nr: 04, 05 – od 

ulicy Łąkowej (47.KDD); tereny nr: 06, 07 – od ulic: 
Szkolnej (44.KDL), Łąkowej (47.KDD), 60.KDD,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
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sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 wzdłuż linii rozgraniczającej teren nr 06 istnieją-

ca granica administracyjna gminy Wejherowo z 
miastem Wejherowem – jak na rysunku planu,

16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 
drzew i krzewów,

16.3 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-
powych w celu ich późniejszego wykorzystania

KARTA TERENÓW MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

FRAGMENTU WSI BOLSZEWO „OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 08, 09
2. POWIERZCHNIE: teren nr 08 – 0,59ha, teren nr 09 

– 1,05ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: M,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania 
proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie dotyczy

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 30%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 30%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,9,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 10m (maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – dowolne,
6.7 kształt dachu – płaski lub dwuspadowy, o syme-

trycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 
45 stopni z główną kalenicą głównej bryły budynku 
równoległą (z tolerancją ±5 stopni) do przylegającej 
do granicy działki ulicy, od której następuje wjazd 
na działkę,

6.8 wielkość działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: minimum 800m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2, c) 

dla zabudowy szeregowej: minimum 400m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury: teren nr 09 objęty stre-

fą ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu; teren nr 08 
– nie dotyczy,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
dotyczy,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: część terenu nr 
09 w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
– jak na rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie 
z przepisami odrębnymi; teren nr 08 – nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – teren nr 08 – od ulicy 

Łąkowej (47.KDD), od ulicy projektowanej w 
terenie 60.KDD; teren nr 09 – od ulicy Szkolnej 
(44.KDL), od ulic projektowanych w terenach: 
60.KDD, 48.KDD,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów
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KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 10, 11
2. POWIERZCHNIE: teren nr 10 – 0,96ha, teren nr 11 

– 2,13ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługo-
wej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:

4.1 istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza 
się:

a) przebudowy,
b) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu do parametrów i wskaźników ustalo-
nych dla terenu,

4.2 istniejący podział na działki, dla którego dopusz-
cza się realizację zabudowy i zagospodarowanie 
terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 30%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 50%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,6,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 10m (maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 poziom posadzki parteru nad terenem – maksymal-
nie 1m,

6.7 formy zabudowy – dowolne z wyłączeniem zabu-
dowy szeregowej,

6.8 kształt dachu – płaski lub dwuspadowy, o syme-
trycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 
45 stopni,

6.9 wielkość działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: minimum 800m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

9.1 strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą 
ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulic: Szkolnej (44.

KDL), Topolowej (48.KDD), Dębowej (49.KDD), 
(Klonowej) 50.KDD,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 12
2. POWIERZCHNIA: 0,48ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: U – teren zabudowy usłu-

gowej
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 

Poz. 1080



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 64 — 6924 —

w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 50%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 20%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 1,0,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 9m,
6.6 kształt dachu – płaski lub stromy o nachyleniu połaci 

pod kątem maksymalnym 45 stopni,
6.7 wielkość działki – nie ustala się

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 
wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z 
miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: istniejący gazo-
ciąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną 
– zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębny-
mi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulic: Dębowej (49.KDD) 

oraz Szkolnej (44.KDL),
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO 
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

_1. NUMER TERENU: 13
2. POWIERZCHNIA: 0,34ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: KS – teren komunikacji 

– parking
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 1%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 10%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,01,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 4m,
6.6 kształt dachu – płaski lub stromy o nachyleniu połaci 

pod kątem maksymalnym 45 stopni,
6.7 wielkość działki – nie ustala się

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 
wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z 
miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy
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13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulic: Dębowej (49.KDD) 

oraz Szkolnej (44.KDL),
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTA-
WĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: 
zaleca się zachowanie i lokalizowanie zieleni w formie 
grup drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO 
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 14
2. POWIERZCHNIA: 0,34ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługo-
wej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:

4.1 istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza 
się:

a) przebudowy,
b) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu do parametrów i wskaźników ustalo-
nych dla terenu,

4.2 istniejący podział na działki, dla którego dopusz-
cza się realizację zabudowy i zagospodarowanie 
terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 30%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 50%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,9,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 10m (maksymalnie trzy kondygna-
cje nadziemne; dopuszcza się piwnice), 6.6 f o r my 
zabudowy – dowolne z wyłączeniem zabudowy 
szeregowej,

6.7 kształt dachu – płaski lub dwuspadowy, o syme-
trycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 
45 stopni,

6.8 wielkość działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: minimum 800m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo 

objęty strefą ochrony ekspozycji zespołów: rurali-
stycznego i podworskiego, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Klonowej (50.

KDD),
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
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sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 15
2. POWIERZCHNIA: 0,75ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: M,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania 
proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:

4.1 istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza 
się:

a) przebudowy,
b) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu do parametrów i wskaźników ustalo-
nych dla terenu

4.2 istniejący podział na działki, dla którego dopusz-
cza się realizację zabudowy i zagospodarowanie 
terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9
5.2 ustala się zachowanie przedogródków od strony 

ulicy w terenie 44.KDL (ulica Szkolna),
5.3 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany budynku, podwie-
szane lub w formie wspornikowej o powierzchni 
maksymalnej 1m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 30%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 50%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,9,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 10m (maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – dowolne,
6.7 kształt dachu:

a) dla istniejących obiektów, o których mowa w pkt 
9.3 – do zachowania,

b) dla pozostałych obiektów – dwuspadowy, z 
dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych 
kątach nachylenia połaci maksymalnie 45 stopni 
z główną kalenicą głównej bryły budynku rów-
noległą (z tolerancją ±5 stopni) do osi ulicy w 
terenie 44.KDL (ulica Szkolna),  

6.8 wielkość działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: minimum 800m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2,

c) dla zabudowy szeregowej: minimum 400m2,
6.9 minimalna szerokość frontu działki:

a) dla działek z istniejącą zabudową, o której mowa 
w pkt 9.3 – 32m,

b) dla pozostałych – nie ustala się
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI: nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury:

a) wschodnia część terenu objęta strefą ochrony 
ekspozycji zespołów: ruralistycznego i podwor-
skiego, jak na rysunku planu,

b) zachodnia część terenu objęta strefą ochrony 
zespołu ruralistycznego wsi Bolszewo wraz z 
zespołem dworsko-parkowym i folwarkiem, jak 
na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) w obszarze, o którym mowa w pkt 9.1
a) – nie ustala się,
b) w obszarze, o którym mowa w pkt 9.1b): - wszel-

kie działania inwestycyjne wymagają uzgodnie-
nia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Gdańsku, - nową zabudowę należy 
dostosować w zakresie charakteru oraz detalu 
architektonicznego do tradycji budowlanej 
regionu, - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych 
i z prefabrykowanych płytowych elementów 
betonowych,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych: obiekty historyczne współtworzące klimat 
zabudowy, jak na rysunku planu – zespół istnieją-
cych trzech budynków mieszkalnych (ul. Szkolna 
27, 29, 31) – ochronie podlega bryła budynków i 
kształt dachu

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Klonowej w 

terenie 50.KDD,
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,
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13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy, 13.8 zaopatrzenie w ciepło – z 
sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł 
lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 16
2. POWIERZCHNIA: 1,42ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się:

a) przebudowy,
b) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu do parametrów i wskaźników ustalo-
nych dla terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 zakaz lokalizacji nośników reklamowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 20%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 60%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,6,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 12m (maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – dowolne z wyłączeniem zabu-
dowy szeregowej,

6.7 kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem 
naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia 
połaci pod kątem 30-45 stopni,

6.8 wielkość działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: minimum 800m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową,

8.2 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: część terenu w 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, jak 
na rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Klonowej w 

terenie 50.KDD,
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów,
16.2 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.3 zaleca się zebranie i odłożenie wierzchniej war-

stwy grunty w celu jego późniejszego wykorzy-
stania dla celów pielęgnacyjno-porządkowych
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KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 18
2. POWIERZCHNIA: 2,93ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: UO – teren zabudowy usług 

oświaty (w tym żłobki i przedszkola) oraz sportu, bez 
ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie:

a) tablice informacyjne,
b) reklamy oraz szyldy wkomponowane w płaszczy-

znę ściany budynku, podwieszane lub w formie 
wspornikowej o powierzchni maksymalnej 1m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu: 15%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 40%,
6.4 intensywność zabudowy terenu – minimalna: nie 

ustala się, maksymalna: 0,6,
6.5 wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy zlokalizowanej w obszarze, o któ-
rym mowa w pkt 9.1b) – minimalna: nie ustala 
się, maksymalna: 10m,

b) dla budynków gospodarczych i garaży wolnosto-
jących – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 
4m,

c) dla pozostałych – minimalna: nie ustala się, maksy-
malna: 12m,

6.6 kształt dachu:
a) dla hal sportowych, sal gimnastycznych, base-

nów – dowolny z wyłączeniem dachów dwuspa-
dowych i wielospadowych o kącie nachylenia 
połaci powyżej 45 stopni,

b) dla budynków gospodarczych – dwuspadowy, 
z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych 
kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dopuszcza 
się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach 
nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem 
zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o 
wysokości: minimalnej – 0,8m, maksymalnej 
– 1,8m,

c) dla pozostałych – płaski lub dwuspadowy, symetrycz-
ny z dopuszczeniem naczółków, o kącie nachylenia 
połaci 30-45 stopni,

6.7 wielkość działki – nie ustala się
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI: nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod budynki związane ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.2 obszar istniejącego zbiorowiska drzew i krzewów 
do pielęgnacji w formie zieleni parkowej, jak na 

rysunku planu – z zastrzeżeniem pkt 11; dopuszcza 
się realizację ciągu pieszego szerokości maksymal-
nej 5m stanowiącego połączenie z terenem 37.M,U 
poprzez teren 40.WS,ZN,

8.3 w obszarze, o którym mowa w pkt 11, realizacja 
ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, z wyklu-
czeniem materiałów wylewanych i bitumicznych,

8.4 w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie 
zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury:

a) północna część terenu objęta strefą ochrony 
ekspozycji zespołów: ruralistycznego i podwor-
skiego, jak na rysunku planu,

b) południowa część terenu objęta strefą ochrony 
konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi 
Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) w obszarze, o którym mowa w pkt 9.1a) – nie 

ustala się,
b) w obszarze, o którym mowa w pkt 9.1b):

— wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia 
z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 
Gdańsku,
— nową zabudowę należy dostosować w zakresie charak-
teru oraz detalu architektonicznego do tradycji budowlanej 
regionu
— zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowa-
nych płytowych elementów betonowych,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach historycz-
no-kulturowych:
a) obiekty historyczne o wartościach historyczno-

kulturowych – zaznaczone na rysunku planu 
– ochronie podlega historyczny charakter bu-
dynków,

b) wszelkie działania związane ze zmianami w 
zakresie elementów chronionych budynków, o 
których mowa w pkt 9.3a) wymagają uzgodnie-
nia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
11.1 część terenu w obszarze bezpośredniego zagro-

żenia powodzią, jak na rysunku planu – zagospo-
darowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

11.2 istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze 
strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie 
z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Szkolnej (44.KDL), 

Klonowej (50.KDD),
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,

Poz. 1080



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 64 — 6929 —

13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-
darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 wysoki poziom wód gruntowych,
16.2 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.3 zaleca się zebranie i odłożenie wierzchniej war-

stwy grunty w celu jego późniejszego wykorzy-
stania dla celów pielęgnacyjno-porządkowych,

16.4 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 
drzew i krzewów,

16.5 zalecany ciąg pieszy, jak na rysunku planu

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 19
2. POWIERZCHNIA: 0,52ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: M,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania 
proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się:

a) przebudowy,
b) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu do parametrów i wskaźników ustalo-
nych dla terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany budynku, podwie-
szane lub w formie wspornikowej o powierzchni 
maksymalnej 1m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 30%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 30%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,8,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 10m (maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – dowolne z wykluczeniem zabu-
dowy szeregowej,

6.7 kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem na-
czółków o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe 
o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 
stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej 
ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, 
maksymalnej – 1,8m,

6.8 wielkość działki:
a) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2,
b) dla pozostałej zabudowy: minimum 800m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku,

b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabry-
kowanych płytowych elementów betonowych,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie ustala się

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Szkolnej w terenie 

(44.KDL),
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

Poz. 1080



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 64 — 6930 —

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 20
2. POWIERZCHNIA: 5,19ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:
4.1 istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza 

się:
a) przebudowy,
b) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu do parametrów i wskaźników ustalo-
nych dla terenu,

4.2 istniejący podział na działki, dla którego dopusz-
cza się realizację zabudowy i zagospodarowanie 
terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 zieleń osiedlowa w formie ogrodów i terenów re-

kreacyjnych z zastrzeżeniem pkt 11 – jak na rysunku 
planu – dopuszcza się przekraczanie komunikacją 
pieszą i kołową oraz lokalizację śmietników obsłu-
gujących posesje,

5.3 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy 
wkomponowane w płaszczyznę ściany budynku, 
podwieszane lub w formie wspornikowej o po-
wierzchni maksymalnej 1m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 20%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 60%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,4,
6.5 wysokość zabudowy:

a) dla budynków gospodarczych, garaży wolnosto-
jących – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 
4m,

b) dla pozostałej – minimalna: nie ustala się, mak-
symalna: 9m, (maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – wolnostojące,
6.7 kształt dachu: dwuspadowy, z dopuszczeniem na-

czółków o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe 
o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 
stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej 
ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej 
– 0,8m, maksymalnej – 1,8m, 6.8 minimalna wiel-
kość działki: 1000m2,

6.9 minimalna szerokość frontu działki: 22m,
6.10 maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 

200m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową,

8.2 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury:

a) północna część terenu objęty strefą ochrony 
ekspozycji zespołów: ruralistycznego i podwor-
skiego, jak na rysunku planu,

b) południowa część terenu objęty strefą ochrony 
konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi 
Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) w obszarze, o którym mowa w pkt 9.1a) – nie 

ustala się,
b) w obszarze, o którym mowa w pkt 9.1b): - wszel-

kie działania inwestycyjne wymagają uzgodnie-
nia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Gdańsku, - nową zabudowę należy 
dostosować w zakresie charakteru oraz detalu 
architektonicznego do tradycji budowlanej 
regionu, - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych 
i z prefabrykowanych płytowych elementów 
betonowych,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych:
a) w obszarze, o którym mowa w pkt 9.1a) – nie 

dotyczy,
b) w obszarze, o którym mowa w pkt 9.1b) – obiekty 

o wartościach historyczno-kulturowych – za-
znaczone na rysunku planu – ochronie podlega 
historyczny charakter budynków; wszelkie działa-
nia związane ze zmianami w zakresie elementów 
chronionych budynków, o którym mowa w pkt 
9.3a) wymagają uzgodnienia Pomorskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: obszar bezpo-
średniego zagrożenia powodzią, jak na rysunku planu 
– zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębny-
mi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU: zakaz lokalizacji budynków w obszarze, o którym 
mowa w pkt 5.2

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
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13.1 dostępność drogowa – od ulicy Wodnej (51.KDW), 
oraz ulicy Szkolnej/Głównej (44.KDL),

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 wysoki poziom wód gruntowych
16.2 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.3 zaleca się zebranie i odłożenie wierzchniej war-

stwy grunty w celu jego późniejszego wykorzy-
stania dla celów pielęgnacyjno-porządkowych,

16.4 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 
drzew i krzewów,

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

_1. NUMER TERENU: 21
2. POWIERZCHNIA: 0,82ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: M,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania 
proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 25%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 20%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,4, 6.5 wyso-
kość zabudowy:
a) dla budynków gospodarczych, garaży wolnosto-

jących – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 
4m,

b) dla pozostałej – minimalna: nie ustala się, mak-
symalna: 9m, (maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 kształt dachu: dwuspadowy, z dopuszczeniem na-
czółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe, 
o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 
stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej 
ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, 
maksymalnej – 1,8m,

6.7 minimalna wielkość działki: 3000m2,
6.8 minimalna szerokość frontu działki: 70m

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku,

b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabry-
kowanych płytowych elementów betonowych,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
11.1 obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

jak na rysunku planu (we fragmentach wzdłuż 
wschodniej linii rozgraniczającej) – zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

11.2 istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze 
strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie 
z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Zamostnej (43.

KDZ); dopuszcza się jeden zjazd na działkę,
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
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13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-
darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 22
2. POWIERZCHNIA: 2,90ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP,U – teren zieleni parko-

wej oraz zabudowy usługowej, z maksymalnym 30% 
udziałem usług

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie:

a) tablice informacyjne,
b) reklamy oraz szyldy wkomponowane w płaszczy-

znę ściany, podwieszane lub w formie wsporni-
kowej o powierzchni maksymalnej 2,2m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu; poza obszarem objętym maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza 
się obiekty małej architektury,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 5%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 60%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,1,
6.5 wysokość zabudowy:

a) dla budynków gospodarczych, garaży wolnosto-
jących – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 
4m,

b) dla pozostałej – minimalna: nie ustala się, mak-
symalna: 9m, (maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – wolnostojące,
6.7 kształt dachu: dwuspadowy, z dopuszczeniem na-

czółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe, 
o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 
stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej 
ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, 
maksymalnej – 1,8m,

6.8 wielkość działki – zgodnie z pkt 9.2c)
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI: nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,

8.2 istniejące szpalery drzew i krzewów – jak na rysun-
ku planu – do pielęgnacji; dopuszcza się wycinkę 
drzew i krzewów w celu realizacji przekraczania 
komunikacją pieszą i kołową, z zastrzeżeniem pkt 
9.3

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku,

b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabry-
kowanych płytowych elementów betonowych,

c) zakaz podziałów geodezyjnych,
d) ochronie podlega historyczna kompozycja parku, 

historyczny przebieg ścieżek, zachowany starodrzew 
i inne elementy historycznego zagospodarowania,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – ustala się wymóg sporządzenia wspólnego 
projektu rewaloryzacji i urządzenia parku położone-
go w terenie oraz w terenach nr: 23, 24, 25, 41 oraz 
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10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: istniejący gazo-
ciąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną 
– zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębny-
mi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Zamostnej (43.

KDZ) w tym poprzez teren 23.ZP,MN; dopuszcza 
się jeden zjazd na działkę,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,
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13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zespół dworsko-parkowy i pomłyński, jak na 

rysunku planu,
16.2 istniejący park podworski,
16.3 orientacyjna lokalizacja nieistniejącej zabudowy 

zespołu młyńskiego, jak na rysunku planu,
16.4 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

_1. NUMER TERENU: 23
2. POWIERZCHNIA: 2,27ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP,MN – teren zieleni par-

kowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
z maksymalnym 10% udziałem funkcji mieszkaniowej

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 1m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu: 1%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 80%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,02,
6.5 wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 9m, (maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 kształt dachu: dwuspadowy, z dopuszczeniem na-
czółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe 
o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 
stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej 
ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, 
maksymalnej – 1,8m,

6.7 wielkość działki – zgodnie z pkt 9.2c)
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI: nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 na terenach przeznaczonych pod zabudowę miesz-

kaniową obowiązuje poziom hałasu w środowisku 
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową,

8.2 istniejące szpalery drzew i krzewów – jak na rysun-
ku planu – do pielęgnacji, z zastrzeżeniem pkt 11; 
dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w celu rea-
lizacji przekraczania komunikacją pieszą i kołową

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku,

b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabry-
kowanych płytowych elementów betonowych,

c) zakaz podziałów geodezyjnych,
d) ochronie podlega historyczna kompozycja parku, 

historyczny przebieg ścieżek, zachowany starodrzew 
i inne elementy historycznego zagospodarowania,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – ustala się wymóg sporządzenia wspólnego 
projektu rewaloryzacji i urządzenia parku położone-
go w terenie oraz w terenach nr: 22, 24, 25, 41 oraz 
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10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
11.1 obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, jak 

na rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

11.2 istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze 
strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie 
z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Zamostnej (43.

KDZ),
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 13.9 gospodar-
ka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
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OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zespół dworsko-parkowy i pomłyński, jak na 

rysunku planu,
16.2 istniejący park podworski,
16.3 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.4 zaleca się zebranie i odłożenie wierzchniej warstwy 

grunty w celu jego późniejszego wykorzystania dla 
celów pielęgnacyjno-porządkowych,

16.5 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 
drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 24
2. POWIERZCHNIA: 0,75ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP,U – teren zieleni parko-

wej oraz zabudowy usługowej, z maksymalnym 15% 
udziałem usług

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dominanta w formie wieżyczki o powierzchni zabu-

dowy w rzucie maksymalnie: 16m2,
5.3 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy 

wkomponowane w płaszczyznę ściany, podwie-
szane lub w formie wspornikowej o powierzchni 
maksymalnej 1m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 6%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 70%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,2,
6.5 wysokość zabudowy:

a) dla dominanty, o której mowa w pkt 5.2 – mini-
malna: nie ustala się, maksymalna: 12m,

b) dla pozostałej zabudowy – minimalna: nie ustala 
się, maksymalna: 10m,

6.6 kształt dachu: dwuspadowy, z dopuszczeniem na-
czółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
40-45 stopni; dopuszcza się dla dominanty, o której 
mowa w pkt 5.2 – dach płaski,

6.7 wielkość działki – zgodnie z pkt 9.2c)
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI: nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 

wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z 
miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 
ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku,

b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabry-
kowanych płytowych elementów betonowych,

c) zakaz podziałów geodezyjnych,
d) ochronie podlega historyczna kompozycja parku, 

historyczny przebieg ścieżek, zachowany starodrzew 
i inne elementy historycznego zagospodarowania,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – ustala się wymóg sporządzenia wspólnego 
projektu rewaloryzacji i urządzenia parku położone-
go w terenie oraz w terenach nr: 22, 23, 25, 41 oraz 
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10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: pomnik przyrody 
nr 262 (dąb szypułkowy) – jak na rysunku planu; zago-
spodarowanie wokół pomnika zgodnie z przepisami 
odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Zamostnej (43.

KDZ) poprzez istniejące zjazdy oraz od drogi we-
wnętrznej w terenie 52.KDW,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zespół dworsko-parkowy i pomłyński, jak na 

rysunku planu,
16.2 istniejący park podworski,
16.3 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów
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KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

_1. NUMER TERENU: 25
2. POWIERZCHNIA: 0,56ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP,MN,U – teren zieleni par-

kowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy usługowej, z maksymalnym 30% udziałem 
funkcji usługowej i mieszkaniowej

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się:
1) przebudowy,
2) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu do parametrów i wskaźników ustalonych dla 
terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany budynku, podwie-
szane lub w formie wspornikowej o powierzchni 
maksymalnej 1m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 10%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 60%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,2,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 9m (maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 kształt dachu – dwuspadowy, symetryczny o kącie 
nachylenia połaci 40-45 stopni,

6.7 wielkość działki – zgodnie z pkt 9.2c)
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI: nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu do-
puszcza się lokalizację funkcji związanych ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku,

b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabry-
kowanych płytowych elementów betonowych,

c) zakaz podziałów geodezyjnych,
d) ochronie podlega historyczna kompozycja parku, 

historyczny przebieg ścieżek, zachowany starodrzew 
i inne elementy historycznego zagospodarowania,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych:
a) obiekt zabytkowy do zachowania – budynek daw-

nego dworu (wraz z późniejszą przybudówką w 
północnej części obiektu), oznaczony na rysunku 
planu – ochronie podlega historyczny charakter 
budynku;

b) ustala się wymóg sporządzenia wspólnego 
projektu rewaloryzacji i urządzenia parku poło-
żonego w terenie oraz w terenach nr: 22, 23, 24, 
41 oraz 65

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od drogi wewnętrznej w 

terenie 52.KDW,
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zespół dworsko-parkowy i pomłyński, jak na 

rysunku planu,
16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 26
2. POWIERZCHNIA: 1,11ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługo-
wej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
istniejące zainwestowanie, dla którego dopuszcza się:
1) przebudowy,
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2) dostosowanie zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu do parametrów i wskaźników ustalonych dla 
terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany budynku, podwie-
szane lub w formie wspornikowej o powierzchni 
maksymalnej 1m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 25%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 50%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 0,5,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 9m (maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – wolnostojące,
6.7 kształt dachu: dwuspadowy, z dopuszczeniem na-

czółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe, 
o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 
stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej 
ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, 
maksymalnej – 1,8m,

6.8 minimalna szerokość frontu działki: 19m,
6.9 maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 

250m2,
6.10 wielkość działki:

a) dla działek, na których zlokalizowane są obiek-
ty, o których mowa w pkt 9.3 – zgodnie z pkt 
9.2c),

b) dla pozostałych – nie ustala się
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI: nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku,

b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabry-
kowanych płytowych elementów betonowych,

c) zakaz podziałów geodezyjnych na działkach, na któ-
rych zlokalizowane są obiekty, o których mowa w pkt 
9.3,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach historycz-
no-kulturowych:
a) obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, 

oznaczone na rysunku planu – ochronie podlega 
historyczny charakter budynków,

b) wszelkie działania związane ze zmianami w 
zakresie elementów chronionych budynków, o 
którym mowa w pkt 9.3a) wymagają uzgodnienia 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: pomnik przyrody 
nr 263 (dąb szypułkowy) – jak na rysunku planu; zago-
spodarowanie wokół pomnika zgodnie z przepisami 
odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Zamostnej (43.

KDZ) poprzez istniejące zjazdy oraz od dróg we-
wnętrznych w terenach: 52.KDW, 53.KDW oraz 
54.KDW,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 13.9 gospodar-
ka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 część terenu w obszarze dawnego folwarku, jak 

na rysunku planu,
16.2 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.3 zaleca się zebranie i odłożenie wierzchniej war-

stwy grunty w celu jego późniejszego wykorzy-
stania dla celów pielęgnacyjno-porządkowych,

16.4 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 
drzew i krzewów
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KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 27
2. POWIERZCHNIA: 1,34ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: P,U – teren zabudowy 

produkcyjnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania 
proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany budynku, podwie-
szane lub w formie wspornikowej o powierzchni 
maksymalnej 1m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu: 30%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu: 20%,
6.4 intensywność zabudowy terenu – minimalna: nie 

ustala się, maksymalna: 0,6,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 9m (maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 maksymalna wysokość budowli: 12m,
6.7 formy zabudowy – wolnostojące,

6.8 kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem 
naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia 
połaci 40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspa-
dowe, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wyso-
kiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej 
– 0,8m, maksymalnej – 1,8m,

6.9 wielkość działki – zgodnie z pkt 9.2c)
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI: nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 

wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z 
miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren w części objęty 

strefą ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycz-
nego wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-par-
kowym i folwarkiem, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku,

b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabry-
kowanych płytowych elementów betonowych,

c) zakaz podziałów geodezyjnych,
9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-

wych – nie dotyczy
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-

NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od dróg wewnętrznych w 

terenach: 52.KDW, 54.KDW oraz 55.KDW,
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – komunalne do kana-

lizacji sanitarnej, pozostałe zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-
darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 część terenu w obszarze dawnego folwarku, jak 

na rysunku planu,
16.2 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.3 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów,
16.4 zaleca się dostępność komunikacyjną wyłącznie 

od terenów: 54.KDW, 55.KDW

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 28, 29, 30
2. POWIERZCHNIE: teren nr 28 – 1,15ha, teren nr 29 

– 10,84ha, teren nr 30 – 0,62ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługo-
wej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
istniejący podział na działki, dla którego dopuszcza się 
realizację zabudowy i zagospodarowanie terenu

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m2
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6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji:
a) dla zabudowy szeregowej: 40%,
b) dla pozostałej zabudowy: 30%,

6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej terenu inwestycji: 50%,

6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-
malna: nie ustala się, maksymalna: 0,6,

6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 10,5m (maksymalnie dwie kondyg-
nacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – dowolne; elewacje frontowe 
zabudowy szeregowej realizować prostopadle (z 
tolerancją ±10 stopni) do ulicy w terenie 42.KDD,

6.7 kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem 
naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia 
połaci 22-45 stopni,

6.8 wielkość działki:
a) dla zabudowy szeregowej: minimum 400m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2,

c) dla pozostałej zabudowy: minimum 800m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: w terenie nr 29 
istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą 
kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; tereny nr: 28, 30 – nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – teren nr 28: od ulicy Pol-

nej (42.KDD), od dróg wewnętrznych w terenach: 
54.KDW i 55.KDW; teren nr 29: od ulicy Polnej (42.
KDD), od dróg wewnętrznych w terenach: 54.KDW, 
55.KDW, 56.KDW, 57.KDW, 58.KDW, 59.KDW; 
teren nr 30: od ulicy Polnej (42.KDD), od drogi 
wewnętrznej w terenie 57.KDW,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-

powych w celu ich późniejszego wykorzystania,
16.2 zaleca się zebranie i odłożenie wierzchniej war-

stwy grunty w celu jego późniejszego wykorzy-
stania dla celów pielęgnacyjno-porządkowych,

16.3 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 
drzew i krzewów,

16.4 zalecany podział na działki, jak na rysunku pla-
nu,

16.5 w terenie nr 29 zaleca się odwadnianie terenu za 
pomocą rowów lub kanałów otwartych

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

_1. NUMERY TERENÓW: 31, 32, 33
2. POWIERZCHNIE: teren nr 31 – 5,61ha, teren nr 32 

– 5,35ha, teren nr 33 – 5,24ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: M,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania 
proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – w tym dla terenu nr 32 od granicy 
lasu (tereny: 38.ZL, 39.ZL) – zgodnie z przepisa-
mi,

6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 30%,
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6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej terenu inwestycji: 30%,

6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-
malna: nie ustala się, maksymalna: 0,8,

6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 12m (maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – dowolne,
6.7 kształt dachu – płaski lub dwuspadowy, z dopusz-

czeniem naczółków, symetryczny o symetrycznych 
kątach nachylenia połaci maksymalnie 45 stopni,

6.8 wielkość działki:
a) dla zabudowy szeregowej: minimum 400m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2,

c) dla pozostałej zabudowy: minimum 800m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,

8.4 istniejące szpalery drzew i krzewów – jak na rysun-
ku planu – do pielęgnacji, z zastrzeżeniem pkt 11; 
dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w celu rea-
lizacji przekraczania komunikacją pieszą i kołową,

8.5 w terenach nr: 32 i 33 obszary istniejących zbioro-
wisk drzew i krzewów do pielęgnacji i urządzenia 
w formie zieleni parkowej – jak na rysunku planu; 
dopuszcza się przekraczanie komunikacją pieszą

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren nr 31 częścio-

wo objęty strefą ochrony ekspozycji zespołów: 
ruralistycznego i podworskiego, jak na rysunku 
planu; teren nr 32 objęty strefą ochrony ekspozycji 
zespołów: ruralistycznego i podworskiego, jak na 
rysunku planu; teren nr 33 – nie dotyczy,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej: tere-
ny nr: 31 (w części objętej strefą, o której mowa w 
pkt 9.1) oraz 32 – nie ustala się; teren nr: 33 – nie 
dotyczy,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: w części terenu 
nr 32 obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
jak na rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi; w części terenu nr 33 obszar 
potencjalnego zagrożenia powodzią, jak na rysunku 
planu – zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: dopuszcza się zabudowę na granicy działek 
budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 6.1

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – teren nr 31: od ulicy 

Polnej (42.KDD), od drogi wewnętrznej w terenie 
59.KDW, od ulicy projektowanej w terenie 60.KDD, 
od drogi wewnętrznej projektowanej w terenie 
61.KDW; dopuszcza się możliwość dojazdu od 
drogi wewnętrznej w terenie 58.KDW; teren nr 32: 
od drogi wewnętrznej w terenie 52.KDW, od ulicy 
projektowanej w terenie 61.KDW; teren nr 33: od 
ulicy Polnej (42.KDD), od ulicy projektowanej w 
terenie 60.KDD,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 
zgodnie z § 5,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 w terenach nr: 31, 32 zalecane korytarze infra-

struktury technicznej dla rowów odwadniających 
jak na rysunku planu,

16.2 w terenach nr: 31, 32 zalecana lokalizacja trafo-
stacji 0.4/15 kV,

16.3 w terenie nr 33 istniejąca trafostacja 15/0.4kV,
16.4 zaleca się odwadnianie terenu za pomocą rowów 

lub kanałów otwartych,
16.5 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów,
16.6 w terenie nr 31 zalecany podział na działki, jak na 

rysunku planu

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 34, 35, 36, 37
2. POWIERZCHNIE: teren nr 34 – 2,96ha, teren nr 35 

– 4,00ha, teren nr 36 – 3,58ha oraz 9,12ha, teren nr 37 
– 7,70ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU: M,U – teren zabudowy 
mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania 
proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 dopuszcza się wyłącznie reklamy oraz szyldy wkom-

ponowane w płaszczyznę ściany, podwieszane lub 
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w formie wspornikowej o powierzchni maksymal-
nej 2,2m2

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 30%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu inwestycji: 30%,
6.4 intensywność zabudowy terenu inwestycji – mini-

malna: nie ustala się, maksymalna: 1,15,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 14m (maksymalnie cztery kondyg-
nacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 formy zabudowy – dowolne,
6.7 kształt dachu – płaski lub dwuspadowy, z dopusz-

czeniem naczółków, o symetrycznych kątach na-
chylenia połaci maksymalnie 45 stopni,

6.8 wielkość działki:
a) dla zabudowy szeregowej: minimum 400m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 500m2,

c) dla pozostałej zabudowy: minimum 800m2

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

8.3 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,

8.4 w terenach nr: 35 i 37 istniejące szpalery drzew i krze-
wów – jak na rysunku planu – do pielęgnacji, w tym 
w terenie nr 37 z zastrzeżeniem pkt 11.1; dopuszcza 
się wycinkę drzew i krzewów w celu realizacji prze-
kraczania komunikacją pieszą i kołową

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury: teren nr 36 częściowo 

objęty strefą ochrony ekspozycji zespołów: rurali-
stycznego i podworskiego, jak na rysunku planu; 
tereny nr: 34, 35 oraz 37 objęte strefą ochrony eks-
pozycji zespołów: ruralistycznego i podworskiego, 
jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej: tereny 
nr: 36 (w części objętej strefą, o której mowa w pkt 
9.1), 34, 35 oraz 37 – nie ustala się, teren nr: 36 (w 
części nie objętej strefą, o której mowa w pkt 9.1) 
– nie dotyczy,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
11.1 w części terenu nr 37 (we fragmentach wzdłuż 

południowej linii rozgraniczającej teren) obszar 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, jak na 
rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

11.2 w części terenu nr 36 obszar potencjalnego zagro-
żenia powodzią, jak na rysunku planu – zagospo-
darowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

11.3 w terenie nr 36 strefa ograniczeń od wału przeciw-
powodziowego położonego w terenie 40.WS,ZN 
(jak na rysunku planu) – zagospodarowanie zgod-
nie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: dopuszcza się zabudowę na granicy działek 
budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 6.1

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa: teren nr 34 – od ulic projek-

towanych w terenach: 60.KDD, 61.KDW; teren nr 
35 – od ulic projektowanych w terenach: 60.KDD, 
61.KDW; teren nr 36 – od ulicy projektowanej 
w terenie: 60.KDD; teren nr 37 – od ulic projek-
towanych w terenach: 60.KDD, 61.KDW oraz od 
drogi wewnętrznej w terenie 52.KDW poprzez 
teren 32.M,U,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgod-
nie z § 5; dopuszcza się realizację części miejsc 
postojowych w terenach: 60.KDD oraz 61.KDW,

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 w terenach nr: 34, 35, 37 zalecane korytarze infra-

struktury technicznej dla rowów odwadniających 
jak na rysunku planu,

16.2 w terenach nr: 35 i 36 zalecana lokalizacja trafo-
stacji 0.4/15 kV,

16.3 zaleca się odwadnianie terenu za pomocą rowów 
lub kanałów otwartych,

16.4 zaleca się gromadzenie wód opadowych i rozto-
powych w celu ich późniejszego wykorzystania,

16.5 zaleca się zebranie i odłożenie wierzchniej warstwy 
grunty w celu jego późniejszego wykorzystania dla 
celów pielęgnacyjno-porządkowych,

16.6 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 
drzew i krzewów,

16.7 zaleca się realizację ciągów pieszych w formie 
promenad wzdłuż terenów nr 40, 41 oraz 46

16.8 w terenach nr: 35, 37 zalecana pierzeja głównej 
osi idei kompozycyjnej, jak na rysunku planu; w 
pierzei głównej osi idei kompozycyjnej zaleca się 
lokalizację budynków prostopadle lub równolegle 
do osi drogi wewnętrznej w terenie 61.KDW
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KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 38, 39
2. POWIERZCHNIE: teren nr 38 – 0,41ha, teren nr 39 

– 0,16ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZL – las
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie dotyczy

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO: stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 
9

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – nie dotyczy,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu – nie dotyczy,
6.4 intensywność zabudowy terenu – nie dotyczy,
6.5 wysokość zabudowy – nie dotyczy
6.6 kształt dachu – nie dotyczy,
6.7 wielkość działki – nie ustala się

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: sto-
suje się przepisy ogólne

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą 

ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
dotyczy,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: zakaz zabudowy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – poprzez teren 32.M,U,
13.2 parkingi – wyklucza się,
13.3 zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
13.4 odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – nie do-

tyczy,
13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – nie doty-

czy,
13.7 zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 

odrębnymi
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospo-
darowania

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 40, 46
2. POWIERZCHNIE: teren nr 40 – 0,41ha oraz 0,94ha, teren 

nr 46 – 0,29ha, 0,33ha, 066ha oraz 0,11ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: WS,ZN – wody powierzch-

niowe oraz teren zieleni krajobrazowej
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie dotyczy

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 zakaz lokalizacji nośników reklamowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – nie dotyczy,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu: 95%
6.4 intensywność zabudowy terenu – nie dotyczy,
6.5 wysokość zabudowy – nie dotyczy
6.6 kształt dachu – nie dotyczy,
6.7 wielkość działki – nie ustala się

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: sto-
suje się przepisy ogólne

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – tereny nr: 40, 46 częś-

ciowo objęte strefą ochrony ekspozycji zespołów: 
ruralistycznego i podworskiego, jak na rysunku 
planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

10.1 mała architektura – dopuszcza się,
10.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
10.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza 
się,
10.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
10.5 zieleń – dopuszcza się z zastrzeżeniem pkt 11
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
11.1 części terenów położone w obszarze potencjal-

nego zagrożenia powodzią, jak na rysunku planu 
– zagospodarowanie zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

11.2 część terenu nr 40 w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, jak na rysunku planu – zago-
spodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

11.3 w terenie nr 40 istniejący wał przeciwpowodzio-
wy – jak na rysunku planu – ze strefą ograniczeń 
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– zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rębnymi,

11.4 w części terenu nr 46 strefa ograniczeń od wału 
przeciwpowodziowego, o którym mowa w pkt 
11.3 – zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od bezpośrednio sąsiadu-

jących dróg i terenów, jak na rysunku planu,
13.2 parkingi – nie dotyczy,
13.3 zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
13.4 odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – nie do-

tyczy,
13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – nie doty-

czy,
13.7 zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 

odrębnymi
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospo-
darowania

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 w terenie nr 40 zespół dworsko-parkowy i 

pomłyński, jak na rysunku planu,
16.2 istniejący park podworski,
16.3 istniejące przepusty, mosty i kładki, jak na rysun-

ku planu,
16.4 zalecane ciągi piesze, jak na rysunku planu

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

_1. NUMERY TERENÓW: 41, 65
2. POWIERZCHNIE: teren nr 41 – 0,74ha, teren nr 65 

– 0,77ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: WS,ZP – wody powierzch-

niowe oraz teren zieleni parkowej
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-

SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie dotyczy

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 zakaz lokalizacji nośników reklamowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – nie dotyczy,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu – nie dotyczy,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu: 95%
6.4 intensywność zabudowy terenu – nie dotyczy,
6.5 wysokość zabudowy – nie dotyczy
6.6 kształt dachu – nie dotyczy,
6.7 wielkość działki – nie ustala się

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: sto-
suje się przepisy ogólne

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą 

ochrony zespołu ruralistycznego wsi Bolszewo wraz 
z zespołem dworsko-parkowym i folwarkiem, jak na 
rysunku planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku,

b) ochronie podlega historyczna kompozycja parku, 
historyczny przebieg ścieżek, zachowany staro-
drzew i inne elementy historycznego zagospo-
darowania,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – ustala się wymóg sporządzenia wspólnego 
projektu rewaloryzacji i urządzenia parku położone-
go w terenach oraz w terenach nr: 22, 23, 24, 25

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

10.1 mała architektura – dopuszcza się,
10.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
10.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza 
się,
10.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
10.5 zieleń – dopuszcza się z zastrzeżeniem pkt 11
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
11.1 części terenów położone w obszarze bezpo-

średniego zagrożenia powodzią, jak na rysunku 
planu – zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

11.2 w terenie nr 41 istniejący gazociąg średniego 
ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospo-
darowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od bezpośrednio sąsiadu-

jących dróg i terenów, jak na rysunku planu,
13.2 parkingi – nie dotyczy,
13.3 zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
13.4 odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – odprowa-

dzanie powierzchniowe,
13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – nie doty-

czy,
13.7 zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 

odrębnymi
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospo-
darowania

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
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16.1 zespół dworsko-parkowy i pomłyński, jak na 
rysunku planu,

16.2 istniejący park podworski,
16.3 istniejące przepusty, mosty i kładki, jak na rysun-

ku planu,

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

_1. NUMER TERENU: 42
2. POWIERZCHNIE: 0,12ha oraz 1,94ha
3. KLASA DROGI: KDD – ulica dojazdowa (ulica Polna)
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 
rysunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki,
4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograni-
czeń,
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez 

połączenie z drogą powiatową nr 1438G w terenie 
43.KDZ (ulica Zamostna)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury:

a) część terenu objęta strefą ochrony ekspozycji 
zespołów: ruralistycznego i podworskiego, jak 
na rysunku planu,

b) część terenu objęta strefą ochrony zespołu 
ruralistycznego wsi Bolszewo wraz z zespołem 
dworsko-parkowym i folwarkiem, jak na rysunku 
planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – w 
obszarze, o którym mowa w pkt 6.1b) wszelkie 
działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia z 
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków w Gdańsku,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
9.5 zieleń – dopuszcza się

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALO-
NYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
11.1 obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, jak 

na rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

11.2 strefa ograniczeń od istniejącej napowietrznej 
linii wysokiego napięcia 110kV – jak na rysunku 
planu – zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

odrębnymi
12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 43
2. POWIERZCHNIA: 0,46ha
3. KLASA DROGI: KDZ – ulica zbiorcza (ulicy Zamostna)
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 
rysunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki,
4.3 dostępność do terenów przyległych – ograniczona 
– zgodnie z przepisami odrębnymi,
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 

połączenie z drogą krajową nr 6 (poza południową 
granicą planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej 
– wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgod-
nienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Gdańsku,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
9.5 zieleń – dopuszcza się
10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 

OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTA-
LONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
pomnik przyrody nr 120 (dąb szypułkowy) – jak na 
rysunku planu; zagospodarowanie wokół pomnika 
zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: w 
części terenu obszar zespołu dworsko-parkowego i 
pomłyńskiego, jak na rysunku planu
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KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 44
2. POWIERZCHNIA: 2,03ha
3. KLASA DROGI: KDL – ulica lokalna (ulica Szkolna)
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 
rysunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki,
4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograni-
czeń,
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 

połączenie z drogą powiatową nr 1438G oraz drogą 
powiatową nr 1479G

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury:

a) część terenu objęta strefą ochrony ekspozycji 
zespołów: ruralistycznego i podworskiego, jak 
na rysunku planu,

b) część terenu objęta strefą ochrony zespołu 
ruralistycznego wsi Bolszewo wraz z zespołem 
dworsko-parkowym i folwarkiem, jak na rysunku 
planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – w 
obszarze, o którym mowa w pkt 6.1b) wszelkie 
działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia z 
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków w Gdańsku,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
9.5 zieleń – dopuszcza się
10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 

OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALO-
NYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie 
dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 45
2. POWIERZCHNIA: 4,08ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: Z,US – teren zieleni oraz 

usług sportu, bez ustalania proporcji pomiędzy funk-
cjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: 
nie dotyczy

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8,
5.2 zakaz lokalizacji nośników reklamowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni terenu: 0,01,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej terenu: 70%,
6.4 intensywność zabudowy terenu – minimalna: nie 

ustala się, maksymalna: 0,01,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 8m,
6.6 kształt dachu – dwuspadowy o maksymalnym na-

chyleniu połaci 45 stopni,
6.7 minimalna wielkość działki: 1ha

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: rea-
lizacja ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, z wy-
kluczeniem materiałów wylewanych i bitumicznych

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
11.1 obszar potencjalnego zagrożenia powodzią, jak 

na rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

11.2 strefa ograniczeń od wału przeciwpowodziowe-
go położonego w terenie nr 40 (jak na rysunku 
planu) – zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy Polnej (42.

KDD),
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 5;
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sani-

tarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadnia-
jącego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,
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13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz 
bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byto-
wych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zalecany korytarz infrastruktury technicznej dla 

rowu odwadniającego jak na rysunku planu,
16.2 zaleca się odwadnianie terenu za pomocą rowów 

lub kanałów otwartych,
16.3 wysoki poziom wód gruntowych

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 47, 48, 49, 50
2. POWIERZCHNIE: teren nr 47 – 0,57ha, teren nr 48 

– 0,23ha, teren nr 49 – 0,27ha, teren nr 50 – 0,39ha
3. KLASA DROGI: KDD – ulica dojazdowa
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 
rysunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki,
4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 

skrzyżowanie z ulicą Szkolną (44.KDL)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren nr 47 – nie 

dotyczy; tereny nr: 48, 49 objęte strefą ochrony eks-
pozycji zespołów: ruralistycznego i podworskiego, 
jak na rysunku planu; teren nr 50 objęty w części 
strefą ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego 
i podworskiego, jak na rysunku planu; teren nr 50 
objęty w części strefą ochrony konserwatorskiej 
zespołu ruralistycznego wsi Bolszewo wraz z ze-
społem dworsko-parkowym i folwarkiem, jak na 
rysunku planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej 
– teren nr 47 – nie dotyczy; tereny nr: 48, 49 oraz 
w części 50 (strefa ochrony ekspozycji zespołów: 
ruralistycznego i podworskiego) – nie ustala się; 
część terenu nr 50 (strefa ochrony konserwatorskiej 
zespołu ruralistycznego wsi Bolszewo wraz z zespo-
łem dworsko-parkowym i folwarkiem) – wszelkie 
działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia z 
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków w Gdańsku,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
  9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
  9.5 zieleń – dopuszcza się
10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 

OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTA-
LONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
część terenu nr 48 w obszarze bezpośredniego zagro-
żenia powodzią, jak na rysunku planu – zagospodaro-
wanie zgodnie z przepisami odrębnymi; tereny nr: 47, 
49, 50 – nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 51
2. POWIERZCHNIA: 0,30ha
3. KLASA DROGI: KDW – droga wewnętrzna (ulica Wod-

na)
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na ry-
sunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki,
4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 

połączenie z ulicą Szkolną (44.KDL)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej 
– wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgod-
nienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Gdańsku,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się z zastrzeżeniem 

pkt 9.6,
9.2 nośniki reklamowe – wyklucza się, 9.3 tymczasowe 

obiekty usługowo-handlowe – wyklucza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się z zastrzeże-

niem pkt 9.6,
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9.5 zieleń – dopuszcza się z zastrzeżeniem pkt 9.6,
9.6 korytarz widokowy, jak na rysunku planu – umoż-

liwić pełny kontakt wzrokowy na wieżę oraz połać 
dachową głównej bryły istniejącego kościoła zloka-
lizowanego poza południową granicą planu

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALO-
NYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie 
dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

_1. NUMERY TERENÓW: 52, 53, 54
2. POWIERZCHNIE: teren nr 52 – 0,19ha, teren nr 53 

– 0,06ha, teren nr 54 – 0,17ha
3. KLASA DROGI: KDW – droga wewnętrzna
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 
rysunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki; dopuszcza 
się przekrój bez wydzielonych jezdni i chodnika,

4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM teren nr 52 

– poprzez połączenie z ulicą Zamostna (43.KDZ); tereny 
nr: 53, 54 – poprzez połączenie z ulicą Polną (42.KDD)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Bolszewo wraz z zespołem dworsko-parkowym 
i folwarkiem, jak na rysunku planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej 
– wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgod-
nienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Gdańsku,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
9.5 zieleń – dopuszcza się
10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 

OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALO-
NYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie 
dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
13.1 w terenie nr 52 zespół dworsko-parkowy i 

pomłyński, jak na rysunku planu,
13.2 w części terenów nr: 53, 54 obszar dawnego 

folwarku, jak na rysunku planu

KARTA TERENÓW
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMERY TERENÓW: 55, 56, 57, 58, 59
2. POWIERZCHNIE: teren nr 55 – 0,12ha, teren nr 56 

– 0,07ha, teren nr 57 – 0,24ha, teren nr 58 – 0,08ha, 
teren nr 59 – 0,05ha,

3. KLASA DROGI: KDW – droga wewnętrzna
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 
rysunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki; dopuszcza 
się przekrój bez wydzielonych jezdni i chodnika,

4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 

połączenie z ulicą Polną (42.KDD)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury – tereny objęte strefą 

ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
9.5 zieleń – dopuszcza się

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALO-
NYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie 
dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
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WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 60
2. POWIERZCHNIA: 1,06 ha
3. KLASA DROGI: KDD – ulica dojazdowa
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 
rysunku planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki; dopuszcza 
się ścieżkę rowerową, miejsca postojowe, zatoki 
autobusowe,

4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM poprzez 

połączenia z ulicą Szkolną w terenie 44.KDL oraz ulica 
Polną w terenie 42.KDD

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury – część terenu objęta 

strefą ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego 
i podworskiego, jak na rysunku planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
9.5 zieleń – dopuszcza się
10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 

OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTA-
LONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
część terenu w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, jak na rysunku planu – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 61

2. POWIERZCHNIA: 1,77ha
3. KLASA DROGI: KDW – droga wewnętrzna
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 
rysunku planu,

4.2 przekrój – dowolny,
4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: poprzez 

połączenie z ulicą w terenie 60.KDD
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą 

ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – wyklucza się,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
9.5 zieleń – dopuszcza się

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALO-
NYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie 
dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: dopuszcza się wspólne bilansowanie miejsc 
postojowych dla terenów: 34.M,U, 35.M,U, 36.M,U 
oraz 37.M,U

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 62
2. POWIERZCHNIA: 0,27ha
3. KLASA DROGI: KPX – wydzielony – publiczny ciąg 

pieszy; dopuszcza się realizację platform peronowych 
wraz z niezbędnymi sieciami, urządzeniami i obiekta-
mi budowlanymi obsługujących linię kolejową nr 230 
wzdłuż linii rozgraniczającej sąsiadującej z terenem 
zamkniętym, o którym mowa w § 3, pkt 2 oraz terenem 
02.KK – jak na rysunku planu

4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:
4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 

rysunku planu,
4.2 przekrój – chodnik; dopuszcza się ścieżkę rowe-

rową,

Poz. 1080
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4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: nie doty-

czy
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – dopuszcza się nośniki rekla-

mowe o powierzchni maksymalnej 2,2m2,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
9.5 zieleń – dopuszcza się

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTA-
LONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
teren w części obszaru potencjalnego zagrożenia 
powodzią, jak na rysunku planu – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BOLSZEWO
„OSIEDLE ZA RZEKĄ”

1. NUMER TERENU: 64
2. POWIERZCHNIA: 0,15ha
3. KLASA DROGI: KPX – wydzielony – publiczny ciąg 

pieszy
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE DROGI:

4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – jak na 
rysunku planu,

4.2 przekrój – chodnik; dopuszcza się ścieżkę rowe-
rową,

4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ogra-
niczeń

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: nie doty-
czy

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
6.1 strefy ochrony dóbr kultury –teren objęty strefą 

ochrony ekspozycji zespołów: ruralistycznego i 
podworskiego, jak na rysunku planu,

6.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

6.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: stosuje się przepisy 
ogólne

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENU: 
zakaz tymczasowego zagospodarowania

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza się,
9.2 nośniki reklamowe – dopuszcza się nośniki rekla-

mowe o powierzchni maksymalnej 2,2m2,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklu-

cza się,
9.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
9.5 zieleń – dopuszcza się

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
0%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTA-
LONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
teren w części obszaru bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, jak na rysunku planu – zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: nie dotyczy

13. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: nie 
ustala się.

§ 7

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna – rysunek planu w skali 1:2000 (za-
łącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 8

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Wejherowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem;

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Gminy Wejherowo.

§ 9

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewidniczący Rady
Tadeusz Danilczyk

Poz. 1080
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/434/2010
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 marca 2010 r.

Poz. 1080

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/434/2010
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU
  Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo „Osiedle za 
rzeką”, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 
07.12.2009 r. do 28.12.2009 r., wniesiono uwagę Pani Lili 
Wróblewskiej – data wpływu 11.01.2010 r., nr sprawy: 
271.
Składająca uwagę podnosi kwestię dotyczącą przebiegu 
maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy przez dział-
kę nr 245/2 położnej w terenie oznaczonym symbolem 
21.M,U, co miałoby ograniczyć możliwości zabudowy. 
Przy okazji złożonej uwagi składająca uwagę wnioskuje 
o przybliżenie przedmiotowej linii zabudowy bliżej ul. 
Zamostnej. Ponadto p. Wróblewska poddaje wątpliwość 

dopuszczenia zabudowy o maksymalnej liczbie dwóch 
kondygnacji, wnioskując o dopuszczenie trzech kondygna-
cji; dopuszczenia maksymalnej intensywności zabudowy 
powyżej 0,4. Pozostała treść pisma nie została zakwalifi -
kowana jako uwagi do planu.
Obszar działki położony jest w strefi e ochrony konser-
watorskiej zespołu ruralistycznego wsi Bolszewo wraz z 
zespołem dworsko-parkowym i folwarkiem. W związku z 
tym kształtowana planowana zabudowa m.in. na działce 
nr 245/2 winna być tak zlokalizowana, aby nie przesłaniała 
na przedpolu widokowym dla położonego na północ od 
granicy działki parku, stanowiącego niezwykle cenny ele-
ment zespołu dworsko-parkowego. Należy nadmienić, że 
projekt planu zagospodarowania przestrzennego, w tym 
również taki element jak przebieg maksymalnej nieprze-
kraczalnej linii zabudowy otrzymał pozytywne uzgodnienie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
Również dopuszczona w projekcie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego ustalona maksymalna liczba dwóch 
kondygnacji oraz maksymalna intensywność zabudowy 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 64 — 6950 —

ustalona na 0,4 wynika z kontekstu przestrzennego. Należy 
ponownie przytoczyć fakt położenia w obszarze zespołu 
dworsko-parkowego, a także na sąsiedztwo z historyczną 
zabudową wsi Bolszewo o przystających gabarytach za-
budowy i zagospodarowania terenu.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nieuwzględniona.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/434/2010
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-
NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-
NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
1. BUDOWA DRÓG, URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH, 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
 Karta terenu nr 42.KDD (ulica dojazdowa), powierzchnia: 

0,3ha,

 Karta terenu nr 47.KDD (ulica dojazdowa), powierzchnia: 
poniżej 0,01ha,

 Karta terenu nr 49.KDD (ulica dojazdowa), powierzchnia: 
poniżej 0,01ha,

 Karta terenu nr 50.KDD (ulica dojazdowa), powierzchnia: 
0,08ha,

 Karta terenu nr 60.KDD (ulica dojazdowa), powierzchnia: 
1,06ha,– 

 realizacja inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-
prywatne zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo 
nr XLIX/414/2006 r. z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie 
przyjęcia zasad realizacji lokalnych inicjatyw inwesty-
cyjnych w gminie Wejherowo

2. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJ-
NA I ODWODNIENIE:
— realizacja inwestycji w oparciu o partnerstwo 

publiczno-prywatne zgodnie z uchwałą Rady Gmi-
ny Wejherowo nr XLIX/414/2006 r. z dnia 4 lipca 
2006 r. w sprawie przyjęcia zasad realizacji lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych w gminie Wejherowo.
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 UCHWAŁA Nr XLVII/1321/10
Rady Miasta Gdańska

 z dnia 25 marca 2010 r.

 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby 
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fi zyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r., Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, zm.: z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, zm.: z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm.: z 2007 r., 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm.: 
z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm.: z 2009 
r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 12 pkt 11 i art. 
92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. 
Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 
1688, Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, 
zm.: z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, zm.: z 2007 r., Nr 173, poz. 
1218, zm.: z 2008, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r., Nr 92, poz. 753) w związku z art. 80 ust. 3c, 3d, 3e, 
3f, 3g i 4 oraz art. 90 ust. 3c, 3d, 3e, 3f, 3g i 4 ustawy z dnia 
07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 
2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572; zm.: Nr 273, poz. 2703, 
Nr 281, poz. 2781, zm.: z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, 
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 
1400, Nr 249, poz. 2104, zm.: z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, 
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, zm.: z 2007 r., Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 
818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, zm. z 2008 r., Nr 
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, 
poz. 1618, zm. z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 
56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705),

§ 1

  W Uchwale Nr XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 
29 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska 
dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolne-
go, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub osoby fi zyczne na terenie 
Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki bieżące 
określone zgodnie z defi nicją przyjętą w art. 124 
ust. 3 pkt 1-3 dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”

2. Załącznik Nr 3 w Części C otrzymuje brzmienie zgodnie 
z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

  Pozostałe postanowienia przedmiotowej Uchwały nie 
ulegają zmianie.

§ 3

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek


