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 UCHWAŁA Nr XI/253/09

Rady Gminy Kościerzyna

 z dnia 11 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu 

geodezyjnego Rybaki z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 1995 r., gmina Kościerzyna.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 
ust. 1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, póz. 717, z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go obejmującym obręb geodezyjny Rybaki z wyłącze-
niem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 
1995 r. uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Kościerzyna 
Nr I/27/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. -Dz. Urz. Woj. 
Pom. Nr 46 póz. 672 zmienia się ustalenia tekstowe 
w zakresie usunięcia niezgodności ustaleń tekstowych 
z rysunkami planu.

2. Przeznaczenie terenów oraz oznaczenie literowo-cyfro-
we terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
zgodnie z Rysunkami planu (załączniki nr 1-11) do 
Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obręb geodezyjny Rybaki z wyłączeniem planów miej-
scowych uchwalonych po 1 stycznia 1995 r. (Uchwała 
Nr I/27/2007 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 
2007 r. - Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 póz. 672) pozostają 
bez zmian.

3. Korekta tekstu planu polega na usunięciu błędów pi-
sarskich w tekście ustaleń planu.

4. Załącznik nr 24 do Uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obręb geodezyjny Rybaki z wyłącze-
niem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 
1995 r. (Uchwała Nr I/27/2007 Rady Gminy Kościerzyna 
z dnia 16 stycznia 2007 r. - Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 póz. 
672) - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania, zgodnie z przepisami o fi nansach 
publicznych nie zmienia się.

§ 2

1. Zmienia się następujące ustalenia tekstowe w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obejmującym obręb geodezyjny Rybaki z wyłącze-
niem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 
1995 r. uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Kościerzyna 
Nr I/27/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. - Dz. Urz. Woj. 
Pom. Nr 46 póz. 672:
1) w § 12, ust 6 wykreśla się „26. R”,
2) w § 12, ust 7 wykreśla się „53.WS”;
3) w § 12, ust 15, pkt 8) ppkt a) zmienia się „008.KDL” 

na „003.KDL”;
4) w § 12, ust 16 dodaje się po słowach: „46.ZL (za-

łącznik nr 7 do niniejszej Uchwały)” słowa: „74.ZL 
(załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały)”;

5) w § 12, ust 21 dodaje się po słowach: „92.R/ZL” słowa 
„93.R/ZL”;

6) w § 12, ust 33 wykreśla się „74.U/US”;
7) w § 12, ust 35 zmienia się „102.R/ZL/ZZ” na „103. 

R/ZL/ZZ”;
8) w § 13, ust 5 dodaje się po słowach: „011.KDD (za-

łącznik nr 7 do niniejszej Uchwały)” słowa: „012.KDD 
(załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały)”.

2. Na załącznikach grafi cznych do Uchwały (załączniki 
nr 1-11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obręb geodezyjny Rybaki z wyłączeniem planów miej-
scowych uchwalonych po 1 stycznia 1995 r. (Uchwała 
Nr I/27/2007 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 
2007 r. -Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 póz. 672) - Rysun-
kach planu dodano informację o zmianach w zakresie 
ochrony przyrody, które nastąpiły po dniu uchwalenia 
planu:
1) obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony 

ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009;
2) Szarlocki Obszar Chronionego Krajobrazu zlikwido-

wany Uchwała Nr Vll/51/07 Rady Gminy Kościerzyna 
z dnia 06 czerwca 2007 r.

3. Załączniki grafi czne do Uchwały (załączniki nr 12-22) 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyj-
ny Rybaki z wyłączeniem planów miejscowych uchwa-
lonych po 1 stycznia 1995 r. (Uchwała Nr I/27/2007 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2007 r. - Dz. Urz. 
Woj. Pom. Nr 46 póz. 672) - Ideogramy inżynieryjnego 
uzbrojenia terenu nie zmieniają się.

4. Tekst jednolity ustaleń planu zawiera załącznik A do 
niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, wyłożonego do pub-
licznego wglądu, stanowią załącznik B do niniejszej 
uchwały.

§ 4

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskie-
mu w celu ceny jej zgodności z prawem i skierowania 
do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego;

2) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią gra-
fi czną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Kościerzynie;

3) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z załącznikami 
na stronie internetowej gminy;

4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 
do dokumentu planu miejscowego oraz wydania na 
ich wniosek potrzebnych im wyrysów i wypisów na 
zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący
Rady Gminy

Zygmunt Szulist

Załącznik A
do Uchwały Nr XI/253/09
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego obejmującego obręb 

geodezyjny Rybaki, z wyłączeniem planów miejscowych 

uchwalonych po 1 stycznia 1995 r.

Rada Gminy Kościerzyna uchwala tekst jednolity ustaleń 
planu miejscowego obejmującego obręb geodezyjny Ry-
baki, z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych 
po 1 stycznia 1995 r.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kościerzyna” (uchwalonego Uchwałą 
Nr VIII/295/2002 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 
10.10.2002 r.), uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
obręb geodezyjny Rybaki z wyłączeniem planów miej-
scowych uchwalonych po 1 stycznia 1995 r. (obowią-
zujących):
— Uchwała Nr V/193/97 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 

14 sierpnia 1997 dla obszaru działek geodezyjnych 
126/22, 126/18, 25/3, cz. 111/8 (opublikowany: Dz. U 
woj. gdańskiego z 1998 r. Nr 19, poz. 66),

—  Uchwała Nr VII/222/97 Rady Gminy Kościerzyna 
z dnia 28 listopada 1997 dla obszaru działek geode-
zyjnych cz. 202/1L, cz. 170 (opublikowany: Dz. U woj. 
gdańskiego z 1998 r. Nr 10, poz. 36),

—  Uchwała Nr VIII/113/2000 Rady Gminy Kościerzyna 
z dnia 28 listopada 2000 r. dla obszaru działek geo-
dezyjnych 118/8, 114/6 (opublikowany: Dz. U woj. 
pomorskiego z 2001 r. Nr 18, poz. 154)

—  Uchwała Nr III/27/02 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 
20 grudnia 2002 r. dla obszaru działek geodezyjnych 
cz. 191/2L, 191/3L (opublikowany: Dz. U woj. pomor-
skiego z 2003 r. Nr 32, poz. 391),

—  Uchwała Nr IV/64/03 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 
24 lipca 2003 r. dla obszaru działek geodezyjnych 
cz. 190/4L (opublikowany: Dz. U woj. pomorskiego 
z 2004 r. Nr 68, poz. 1300), zwany dalej „planem”.

2. Granice terenu opracowania przedstawia załącznik 
grafi czny nr 11 do niniejszej uchwały – Rysunek planu 
w skali 1:5000. Plan obejmuje obszar o łącznej po-
wierzchni ok. 2202 ha.

§ 2

1. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póź-
niejszymi zmianami).

2. Nie ustala się w planie zakresu ustaleń określonego 
z art. 15 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Ustalenia planu zawarte są w części tekstowej i grafi cz-
nej planu.

2. Ustalenia tekstowe planu składają się z ustaleń ogól-
nych, obowiązujących dla całości obszaru opracowania 
oraz ustaleń szczegółowych – kart terenów, obowiązują-
cych dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi

3. Ustalenia ogólne odnoszą się do całości obszaru opra-
cowania i określają:
1) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;
4) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych;
5) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów,;

6) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej;

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji.

4. Ustalenia szczegółowe, zapisane są w postaci kart 
terenów. Ustalenia szczegółowe planu dla terenów, za 
wyjątkiem terenów komunikacyjnych dróg określają:
  1) Przeznaczenie terenu;
  2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
  3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;
  4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej.;
  5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych;
  6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy;

  7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów;

  8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem;

  9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów;

10) Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 w przypadku braku ustaleń w którejś z grup oznacza to, 
iż nie ustala się zasad szczegółowych lub obowiązują 
wyłącznie ustalenia ogólne, a numeracja grup ustaleń 
staje się nieciągła.

5. Ustalenia szczegółowe planu dla terenów komunika-
cyjnych – dróg określają:
1) Przeznaczenie terenu
2) Klasyfi kację funkcjonalno-techniczną
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3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowe-
go

4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie dro-
gowym

5) Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

6. Ustalenia grafi czne zawarte są na załącznikach:
1) Rysunek planu w skali 1:1000 zał. od nr 1 do nr 10;
2) Rysunek planu w skali 1:5000 (cały obszar opraco-

wania, z wyłączeniem obszarów objętych opracowa-
niem przedstawionych na załącznikach od nr 1 do nr 
10) – zał. nr 11;

3) Ideogram inżynieryjnego uzbrojenia terenu w skali 
1:1000 oraz w skali 1:5000 – zał. od nr 12 do nr 22.

7. Na załącznikach grafi cznych – Rysunkach planu zał. od 
nr 1 do nr 11 do niniejszej Uchwały obowiązującymi 
ustaleniami planu są:
1) granica obrębu geodezyjnego Rybaki – granica opra-

cowania planu;
2) granice obszarów opracowanych szczegółowo w 

skali 1:1000;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) oznaczenia (literowo – cyfrowe) wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi terenów;
6) podstawowe przeznaczenie terenów, w tym:

a) R - tereny rolnicze,
b) ZL – tereny lasów,
c) R/ZL – tereny rolnicze, tereny lasów, istniejąca 

zabudowa zagrodowa w terenach rolniczych,
d) RM – zabudowa zagrodowa,
e) MN –zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
f) MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
g) ZR – zabudowa rekreacyjna
h) U – zabudowa usługowa,
i)  US – usługi sportu i rekreacji,
j)  RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, leśnych i rybackich,
k) U/P zabudowa usługowa, obiekty produkcji, ma-

gazynów i składów,
l)  PG – tereny eksploatacji surowców naturalnych,
m) P/PG – zabudowa produkcyjna, tereny eksploa-

tacji surowców naturalnych,
n) WS – tereny wód powierzchniowych,
o) ZZ – obszary bezpośredniego zagrożenia powo-

dzią,
p) G- tereny infrastruktury technicznej - gaz
q) tereny komunikacyjne, w tym: KDG – publiczna 

droga główna, KDL – publiczna droga lokalna, 
KDD – publiczna droga dojazdowa, KK – linia kole-
jowa, KDW – droga wewnętrzna, KDP – publiczny 
parking,

  7) istniejący gazociąg wc Dn 200 i Dn 150 wraz ze strefą 
kontrolowaną – 6m,

  8) strefa ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycz-
nego,

  9) obiekty o wartościach kulturowych objęte ochroną 
ustaleniami planu;

10) granice rezerwatu przyrody,
11) granica obszaru Natura 2000 – obszar specjalnej 

ochrony ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009;
12) granica otuliny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowe-

go;
13) granice Obszarów Chronionego Krajobrazu,
14) pomnik przyrody wraz ze strefą ochronną;

15) planowany pomnik przyrody,
16) planowane powiększenie otuliny Wdzydzkiego 

Parku Krajobrazowego;
17) obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, w 

tym:
— stany wody o prawdopodobieństwie występo-

wania (przewyższenia) p=10%;
— stany wody o prawdopodobieństwie występo-

wania (przewyższenia) p=1%;
 Pozostałe oznaczenia na rysunkach planu stanowią 

informacje lub zalecenia i nie są ustaleniami planu 
miejscowego.

8. Na załącznikach grafi cznych -„Ideogram inżynieryjnego 
uzbrojenia terenu” w skali 1:2000 i 1:10000 (załączniki 
grafi czne do niniejszej Uchwały nr 12-22) pokazano 
zasadę, schemat przebiegu projektowanych sieci infra-
struktury technicznej oraz orientacyjną lokalizację urzą-
dzeń infrastruktury technicznej obsługujących obszar 
opracowania. Pokazanego przebiegu sieci nie należy 
utożsamiać z obowiązującą w projekcie budowlanym 
lokalizacją danego urządzenia czy sieci.

§ 4

  Uchwala się następujące defi nicje pojęć używanych w 
planie:

1) działka budowlana – nieruchomość gruntowa (skła-
dająca się z jednej lub więcej działek gruntu) stano-
wiąca integralną całość przestrzenną, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z przepisów szczególnych;

2) powierzchnia zabudowy terenu – powierzchnia 
budynku po obrysie zewnętrznym w stosunku do 
powierzchni działki, wyrażona w [m2] lub [%];

3) powierzchnia biologicznie - czynna – grunt rodzimy 
pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na 
działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich 
naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 
10 m2;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia zabudowy 
podstawowej bryły budynku (dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, magazy-
nowej, gospodarczej, garaży itp.), których nie można 
przekroczyć; dopuszcza się wysunięcie przed linię 
zabudowy na odległość max 1,5 m części budynku 
(do 30% szerokości frontu), zwłaszcza schodów ze-
wnętrznych, podestów, zejść i zjazdów do piwnic i 
garaży wbudowanych;

5) około – w przypadku zastosowania tego określenia 
przy określaniu parametrów zabudowy podawanych 
w metrach lub stopniach dopuszcza się odchylenie 
10% w każdą stronę od podanego wymiaru;

6) wysokość zabudowy- wysokość mierzona od na-
turalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie 
obrysu obiektu do kalenicy lub najwyższego punktu 
obiektu, bez masztów odgromnikowych, anten lub 
kominów;

7) główne połacie dachu – dach przykrywający zasadni-
czą bryłę budynku, stanowiący min 80% powierzchni 
dachu całego budynku; głównych połaci dachu nie 
stanowią w szczególności zadaszenia części wejścio-
wej, lukarny, zadaszenia balkonów i tarasów, itp.

8) główna bryła budynku – zasadnicza bryła budynku 
stanowiąca min 80% powierzchni zabudowy budyn-
ku, nie stanowią głównej bryły budynku w szcze-
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 gólności wejścia do budynku, garaże dobudowane, 
schody, ganki, itp.

  9) uciążliwość dla otoczenia – należy przez to rozumieć 
negatywne oddziaływanie na otoczenie wynikające 
z przekroczenia standardów środowiskowych okre-
ślonych przepisami prawa, powodowane np. emisją 
pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania 
itp., a także wynikającą ze wzmożonego ruchu po-
jazdów, związanego z funkcjonowaniem obiektów 
i urządzeń, ze składowaniem odpadów na otwartej 
przestrzeni lub w inny widoczny i oczywisty sposób 
pogarszająca warunki życia sąsiadów w najbliższym 
otoczeniu;

10) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie miesz-
kaniowej - usługi typu handel detaliczny, z wyjąt-
kiem handlu samochodami i motocyklami, usługi 
krawieckie, naprawy artykułów użytku osobistego 
i domowego, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, 
pośrednictwa fi nansowego, prawne, fotografi czne, 
medyczne świadczone poza szpitalami i obiektami 
lecznictwa zamkniętego, stomatologiczne, związane 
z rekreacją, kulturą i sportem oraz poprawą kondy-
cji fi zycznej, usługi w zakresie prania, czyszczenia, 
sprzątania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, 
usługi świadczone w gospodarstwach domowych, 
usługi z zakresu administracji (biura turystyczne, 
ubezpieczeniowe, itp.), lub inne analogiczne, o 
podobnym zakresie uciążliwości.

11) zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne oraz 
zabudowa gospodarcza i inwentarska w rodzin-
nych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych (gospodarstwo rolne prowadzone 
przez rolnika indywidualnego – osoba fi zyczna 
prowadząca osobiście gospodarstwo rolne, posia-
dająca kwalifi kacje rolnicze i zamieszkała w gminie 
Kościerzyna), oraz w gospodarstwach leśnych, w 
tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe

12) tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budow-
lany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pa-
wilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 5

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W obszarze planu znajdują się elementy struktury prze-
strzennej o wartościach historycznych, kompozycyjnych 
i kulturowych wymagające ochrony: historyczny układ 
ruralistyczny wsi Rybaki, pojedyncze obiekty architekto-
niczne; zasady ich ochrony określone są w § 7 niniejszej 
Uchwały.

2. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego 
zostały określone poprzez zasady kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu ustalone dla każdego 
z wydzielonych terenów w ustaleniach szczegółowych, 
w tym linie zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy, 
minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, 
wysokość zabudowy.

3. Wyklucza się sytuowanie w obszarze objętym planem 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2.

§ 6

  Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

1. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej winien być ograniczony do gra-
nic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na 
pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki 
ochrony przed tymi uciążliwościami.

2. Na granicy terenów o funkcjach chronionych spełnione 
muszą być wszystkie określone przepisami normy dot. 
środowiska.

3. Zmiana stosunków wodnych nie może negatywnie od-
działywać na tereny sąsiednie, a sposób odprowadzenia 
wód opadowych winien uwzględniać uwarunkowania 
terenów sąsiednich i nie może powodować na nich 
szkód.

4. Na terenie obszaru opracowania występują obszary 
objęte ochroną w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, z 
późniejszymi zmianami) – granice obszarów i lokalizacje 
obiektów pokazano na załącznikach grafi cznych:
1) Rezerwat przyrody „Czapliniec w Wierzysku”; celem 

jego utworzenia było zachowanie fragmentu staro-
drzewu sosnowego oraz miejsca lęgowego czapli 
siwej; Jest to rezerwat częściowy typu faunistyczne-
go utworzony w 1980 r. Zarządzeniem MLiPG z dnia 
15 grudnia 1980 r.;

2) obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony 
ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009 utworzony 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska zmieniają-
cym Rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 27.10.2008 r. (Dz. 
U. Nr 198, poz. 1226),

3) otulina Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego – obo-
wiązują ustalenia ustanowionego planu ochrony 
parku zatwierdzonego Rozporządzeniem Nr 6/2001 
Wojewody Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskie-
go Nr 64 z dnia 6 sierpnia 2001 r., poz. 748) oraz 
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 52/06 z 
dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. urz. woj. pom. Nr 58 z dnia 
1 czerwca 2006 r., poz. 1189);

4) Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu – obowiązuje 
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 5/05 
Dz. U. woj. pom. z 2005 r. Nr 29, poz. 585;

5) Szarlocki Obszar Chronionego Krajobrazu ustano-
wiony Uchwałą Rady Gminy Kościerzyna Nr VII/64/96 
z dnia 02.08.1996 r., z późniejszymi zmianami granic 
obszaru - zlikwidowany Uchwałą Nr VII/51/07 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 06 czerwca 2007 r.;

6) pomnik przyrody nr 33 (trzy lipy drobnolistne), 
ustanowiony Orzeczeniem nr 33 Prezydium WRN 
w Gdańsku z dn.24.01.1955 r.;

7) pomnik przyrody nr 314 (sosna zwyczajna) ustano-
wiony Orzeczeniem nr 314 Dyr. Wydz. RLiS Urz. Woj. 
w Gdańsku z dn.17.04.1974 r.;

8) pomnik przyrody nr 866 (daglezja zielona – dwa drze-
wa) ustanowiony Rozporządzeniem Woj. Gdańskiego 
nr 1/92 z dn. 17.02.1992 r.;

9) w wyżej wymienionych obszarach obowiązują zasady 
określone w przywołanych powyżej aktach prawnych 
je ustanawiajacych;

5. Na terenie obszaru opracowania występują obiekty i 
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obszary planowane do objęcia ochroną w rozumieniu 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami) 
– granice obszarów i lokalizacje obiektów pokazano na 
załącznikach grafi cznych:
1) Planowany obszar, wg organizacji pozarządowych, 

do włączenia do sieci Natura 2000 jako obszar spe-
cjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie”;

2) Trzy Pomniki przyrody;
3) Planowany obszar Chronionego Krajobrazu Borów 

Tucholskich Wschodnich;
4) Planowane powiększenie Wdzydzkiego Parku Kra-

jobrazowego oraz korekta przebiegu granicy jego 
otuliny;

5) W przypadku ustanowienia formy ochrony Rozpo-
rządzeniem właściwego Ministra, Rozporządzeniem 
Wojewody bądź Uchwałą Rady Gminy obowiązują 
ustalenia określone w powołanym akcie prawa miej-
scowego.

6. Zasady zachowania równowagi przyrodniczej oraz pra-
widłowych warunków życia zostały określone poprzez 
zasady zagospodarowania terenu określone w ustale-
niach szczegółowych dla poszczególnych terenów, w 
tym linie zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy, 
minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, 
oraz poprzez kompleksowe rozwiązanie systemów 
infrastruktury technicznej określone w § 10 niniejszej 
Uchwały;

7. W obszarze planu wyklucza się lokalizowanie urządzeń 
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolo-
kacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne, w 
szczególności masztów i anten telefonii komórkowej.

§ 7

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze opracowania planu znajdują się następują-
ce obszary i obiekty objęte ochroną zapisami niniejsze-
go planu – obszary i obiekty zaznaczono na załącznikach 
grafi cznych do niniejszej Uchwały:
1) Strefa ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycz-

nego wsi Rybaki – granicę zaznaczono na załączniku 
grafi cznym nr 1 do niniejszej Uchwały, w obrębie 
którego obowiązują:
a) przedmiotem ochrony są: historyczne podziały 

własnościowe, historyczny układ komunikacyjny, 
układ zabudowy w zagrodach, obiekty małej archi-
tektury, w tym miejsca i obiekty kultu religijnego 
oraz historyczna zieleń związana z zabudową i 
układem komunikacyjnym, w tym obsadzenia 
graniczne i starodrzew związany z siedliskami,

b) w obrębie zabudowy zagrodowej obowiązuje 
wymóg zachowania podwórza – budynek główny 
(mieszkalny) sytuować wzdłuż drogi lub w głębi 
działki kalenicowo lub szczytowo (równolegle lub 
prostopadle w stosunku do drogi dojazdowej) a 
zabudowania inwentarskie i gospodarcze sytuo-
wać wokół podwórza kalenicowo lub szczytowo 
(równolegle lub prostopadle w stosunku do drogi 
dojazdowej); dopuszcza się zabudowę wzdłuż 
granic nieruchomości,

c) zabytkowa zieleń wysoka w obrębie strefy wy-
maga ochrony, wycięcie drzew należy uzgodnić 
z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków,

d) obowiązuje zakaz stosowania form architekto-
nicznych spoza obszaru kulturowego regionu 
Kaszub,

e) wszystkie zmiany sposobu zagospodarowania, 
budowa, rozbudowa, odbudowa budynków wy-
maga uzgodnienia z właściwym Konserwatorem 
Zabytków;

2) Obiekty o wartościach kulturowych chronione usta-
leniami planu (zaznaczone na rys planu – zał. nr 5 do 
niniejszej Uchwały) – I poziom ochrony, w obrębie 
których ustala się:
a) przedmiotem ochrony są historyczne: bryła i 

kształt dachu, dyspozycja ścian zewnętrznych, 
kształt i podziały stolarki okiennej i drzwiowej, 
detal architektoniczny, materiały budowlane i ko-
lorystyka obiektów oraz układ budynków i sposób 
zagospodarowania terenu,

b) rozbudowę, dobudowę i modernizację oraz zmia-
ny kolorystyki obiektów uzgadniać z właściwym 
Konserwatorem Zabytków,

c) wszystkie zmiany zagospodarowania w granicach 
terenu zabytkowego uzgadniać z właściwym Kon-
serwatorem Zabytków,

d) postuluje się promocję obiektów w celu zagospo-
darowania i utrzymania zgodnego z ich wartoś-
cią

3) Obiekty chronione ustaleniami planu (zaznaczone 
na rys planu – zał. nr 5 do niniejszej Uchwały) – 
II poziom ochrony, w obrębie których ustala się:
a) przedmiotem ochrony są historyczne: bryła i 

kształt dachu,
b) dopuszcza się rozbudowę budynków na zasadzie 

kontynuacji pierwotnych proporcji obiektów i 
form architektonicznych, zgodnie z zasadami 
określonymi w ustaleniach szczegółowych, projekt 
rozbudowy uzgodnić z właściwym Konserwato-
rem Zabytków,

2. W obrębie zabudowy zagrodowej (RM), zabudowy 
mieszkaniowej (MN), zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej (MN/U), zabudowy usługowej i usług sportu i 
rekreacji (U, US), obowiązuje zakaz stosowania prefa-
brykowanych ogrodzeń betonowych, postuluje się sto-
sowanie, zwłaszcza w strefi e ochrony konserwatorskiej 
zespołu ruralistycznego wsi Rybaki, ogrodzeń do wyso-
kości 1,5m drewnianych, drewnianych na podmurówce 
oraz z siatki stalowej podsadzanej żywopłotem.

§ 8

  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych

1. Na obszarze objętym planem znajdują się obszary 
przestrzeni publicznej w rozumieniu defi nicji zawartej 
w stawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, 
poz. 717, z późniejszymi zmianami); są to tereny:
1) 10.US – projektowana plaża, przystań nad jez. Sudo-

mie,
2) 26.U/US – projektowany teren sportu i rekreacji oraz 

usług obsługi rekreacji nad jez. Osuszyno (Szarlo-
ta),

3) tereny dróg publicznych
2. Ustala się wymóg kształtowania terenów, wymienio-

nych w pkt 1 jako przestrzeni ogólnodostępnych słu-
żących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców wsi Rybaki 
oraz mieszkańców innych wsi gminy Kościerzyna.

3. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenów przestrzeni publicznej, w tym nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu tere-
nów określono w ustaleniach szczegółowych – kartach 
terenów dla poszczególnych terenów.
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§ 9

  Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych

1. W obszarze opracowania planu występują obszary 
eksploatacji kruszywa naturalnego, w obrębie których 
ustalono tereny i obszary górnicze lub są one w trakcie 
ustanawiania zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i 
górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, 
poz. 1947 z późniejszymi zmianami):
1) Rybaki II – piasek ze żwirem;
2) Rybaki IV - piasek i piasek ze żwirem – koncesja Wo-

jewody Pomorskiego Nr 5/02 z dnia 21.08.2002 r.;
3) Rybaki V – piasek ze żwirem koncesja Wojewody 

Pomorskiego Nr 4/04 z dnia 11.08.2004 r.;
4) dla złóż ustanawia się fi lar ochronny zaznaczony na 

załącznikach grafi cznych do niniejszej Uchwały.
2. Dla terenów eksploatacji kopalin obowiązują następu-

jące ustalenia:
1) Eksploatacja kopalin nie może pogorszyć uciążliwości 

akustycznej dla terenów zabudowy znajdujących się 
w zasięgu granicy obszaru górniczego;

2) Należy zabezpieczyć wyrobiska przed możliwością 
składowania odpadów;

3) Ustala się obowiązek rekultywacji terenu wyrobiska 
po zakończeniu działalności eksploatacyjnej.

3. W obszarze planu występują tereny narażone na niebez-
pieczeństwo powodzi zgodnie z Ustawą Prawo wodne
z dn. 18 lipca 2001 r. (Dz. U.z 2005 r. nr 239, poz. 
2019):
1) Tereny położone w dolinie rzeki Wierzycy - na 

podstawie opracowanego studium ochrony prze-
ciwpowodziowej wyznaczono granicę obszaru 
bezpośredniego zagrożenia powodzią o prawdopo-
dobieństwie występowania (przewyższenia) p=10% 
i p=1% pokazano na załącznikach grafi cznych.

4. Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1266, z późniejszymi zmianami) ustaleniami niniejszego 
planu zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych na 
cele nierolnicze o łącznej powierzchni 2,43ha, w tym o 
powierzchni i w klasach:
1) RIVb – 0,78ha
2) RVI – 1,22ha;
3) PsV – 0,03ha;
4) PsVI –.0,25 ha;
5) Ps VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego 

– 0,15ha
5. Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1266, z późniejszymi zmianami) ustaleniami niniejszego 
planu zmienia się przeznaczenie gruntu leśnego na cele 
nieleśne o powierzchni 71,05 ha, w tym:
1) Za zgodą Ministra Środowiska Decyzja nr DLO-

PiK-L-on-4791-115/2006/rl z dnia 27.12.2006 r. 
o powierzchni 53,91 ha; oraz decyzją Ministra 
Środowiska ZS-1220/275/2003 ds.BK/8320/14/03 
z dn. 10.02.2004 r. o powierzchni 10,92 ha (dot. 
dz. 201/4)

2) Za zgodą Marszałka województwa pomorskiego: 
Decyzja nr DROWOŚ.IV.PCH.7323/87/06 z dnia 
01.12.2006 r. o powierzchni 16,47 ha oraz Decyzja 

nr DROWOŚ.IV.PCH.7323-97/06 z dnia 04.01.2007 r. 
o pow. 11,77 ha.

§ 10

  Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) Tereny objęte planem są zaopatrywane w wodę 

z wodociągu grupowego Grzybowo-Rybaki-Rotem-
bark-Sycowa Huta z ujęciem wody w Grzybowie (uję-
cie wody znajduje się poza granicami opracowania 
planu) oraz z zakładowego ujęcia wody w obszarze 
zakładu przerobu kruszywa w Rybakach, a także z 
lokalnych ujęć zlokalizowanych na terenie ośrodków 
wczasowych.

2) Nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania na 
wodę i zaopatrzenie obszaru planu będzie według 
dotychczasowych zasad.

3) Docelowo, w okresie perspektywicznym, projek-
tuje się spięcie wodociągu grupowego z ujęciem 
wody w Grzybowie z wodociągiem w Łubianie oraz 
likwidację lokalnych ujęć wody z włączeniem ich 
w system wodociągów gminnych. Proponuje się 
zachowanie i rozbudowę istniejącego ujęcia wody 
na terenie Zakładu Przerobu Kruszywa w Rybakach. 
Tereny zabudowy rekreacyjnej nad rzeką Wierzycą 
71.ZR, 72.ZR, 73.ZR włączyć do sieci wodociągowej 
w miejscowości Nowy Podleś.

4) Zabudowa siedliskowa w terenach rolniczych będzie 
zaopatrywana w wodę z indywidualnych studni, 
docelowo przewiduje się włączenie istniejącej zabu-
dowy do wiejskiej sieci wodociągowej.

5) Schemat sieci wodociągowych na terenie objętym 
planem ilustrują załączniki do niniejszej Uchwały 
„Ideogram inżynieryjnego uzbrojenia terenu” (nr 
12-22).

2. W zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi
1) Tereny objęte planem nie posiadają kanalizacji 

sanitarnej - ścieki gromadzone są w zbiornikach 
bezodpływowych; fragmentaryczne odcinki kana-
lizacji sanitarnej znajdują się w obrębie ośrodków 
wypoczynkowych z odprowadzeniem ścieków do 
zbiorników bezodpływowych.

2) Projektuje się kanalizację sanitarną w systemie grawi-
tacyjno-pompowym dla odprowadzenia ścieków sa-
nitarnych z istniejącej i projektowanej zabudowy do 
istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Łubiana(poza 
obszarem opracowania planu);

3) Tymczasowo do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków sani-
tarnych w zbiornikach bezodpływowych z wywozem 
do istniejącej oczyszczalni ścieków w Łubianie (poza 
obszarem opracowania planu).

4) Schemat sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizację 
urządzeń związanych z odprowadzaniem ścieków 
sanitarnych na terenie objętym planem ilustrują 
załączniki do niniejszej Uchwały „Ideogram inżynie-
ryjnego uzbrojenia terenu” (nr 12-22).

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
1) Tereny objęte planem nie posiadają sieci kanalizacji 

deszczowej;
2) Wody deszczowe z dachów i powierzchni nieutwar-

dzonych odprowadzić powierzchniowo do gruntu, 
wody deszczowe z terenów utwardzonych podczyścić 
przed odprowadzeniem do wód lub gruntu zgodnie 
z przepisami prawa;
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3) Fragmentaryczne układy sieci kanalizacji deszczowej 
dla poszczególnych terenów należy opracować na 
etapie projektów budowlanych.

4. W zakresie zasilania w energię elektryczną
1) W obszarze planu znajdują się stacje transforma-

torowe oraz napowietrzne i kablowe linie elektro-
energetyczne SN 15kV, sposób rozwiązania kolizji 
planowanego zagospodarowania należy uzgodnić z 
zarządcą sieci;

2) Ustala się zasilanie terenów planu poprzez istniejące 
i projektowane sieci SN 15 kV, zlokalizowane na ob-
szarze planu, na podstawie warunków technicznych 
przyłączenia określonych przez zarządcę sieci;

3) Dla celów zaopatrzenia w energię elektryczną pro-
jektuje się modernizację istniejących stacji transfor-
matorowych (wymiana urządzeń) - T-7636, T- 7037, 
T - 8982 oraz budowę czterech stacji transformato-
rowych

4) Lokalizację stacji transformatorowych oraz przebieg 
linii elektroenergetycznych ŚN dla obszaru opra-
cowania ilustrują załączniki grafi czny do niniejszej 
Uchwały „Ideogram inżynieryjnego uzbrojenia te-
renu” (nr 12-22).

5. W zakresie zasilania w ciepło
1) Zaopatrzenie terenu opracowania w ciepło - z lokal-

nych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz

1) W obszarze planu przebiega gazociąg wc Dn 200 
wybudowany w oparciu o przepisy techniczne zawar-
te w Rozporządzeniu Ministra Górnictwa z dnia 18 
sierpnia 1978 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, dla tego 
gazociągu zostały ustalone odległości poziome bez-
pieczne zgodnie z BN-80/8976-31,

2) Realizacja planowanych zamierzeń wymaga współ-
działania inwestora, użytkownika lub właściciela 
obiektu lub gruntu z właściwym i aktualnym gesto-
rem tego gazociągu polegająca na:
— wystąpieniu do niego o warunki techniczne rea-

lizacji zamierzenia inwestycyjnego w sąsiedztwie 
gazociągu,

— uzyskaniu uzgodnienia z nim projektu budow-
lanego przed wystąpieniem o pozwolenie na 
budowę;

3) W odległości 2,5m na północ od istniejącego gazo-
ciągu przewiduje się budowę nowej nitki gazociągu 
wc Dn 700.

4) Przewiduje się zaopatrzenie w gaz z gazociągów 
średniego ciśnienia zaopatrywanych ze stacji reduk-
cyjno-pomiarowej Io „Kościerzyna” zlokalizowanej 
w terenie 68.G.

5) Redukcja gazu średniego ciśnienia powinna odbywać 
się u odbiorcy gazu za pomocą reduktorów indywi-
dualnych;

6) Schemat przebiegu sieci gazowej na terenie objętym 
planem ilustrują załączniki do niniejszej Uchwały 
„Ideogram inżynieryjnego uzbrojenia terenu” (nr 
12-22).

7. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej
1) Tereny objęte opracowaniem należy podłączyć do 

istniejących sieci telekomunikacyjnych;
2) Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych jest możliwa 

w liniach rozgraniczających dróg publicznych, jeśli jej 
przebieg nie koliduje z innymi sieciami infrastruktury 
technicznej. Ewentualne kolizje rozwiązać w uzgod-
nieniu z zarządcami poszczególnych sieci.

8. W zakresie gospodarki odpadami

1) Odpady komunalne należy gromadzić w pojemni-
kach sytuowanych na terenie własnym, w miejscu 
do tego przeznaczonym. Odpady należy wywozić na 
składowisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustaw oraz uchwalonymi przepisami 
lokalnymi.

2) Gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z prze-
pisami ustawy o odpadach.

3) Na obszarze planu nie dopuszcza się lokalizacji funk-
cji związanych ze składowaniem lub przetwarzaniem 
odpadów.

§ 11

  Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji

1. Jako podstawowe założenia rozbudowy układu komu-
nikacyjnego przyjęto:
  1) Powiązania zewnętrzne komunikacyjne są realizo-

wane poprzez drogę krajową nr 20 relacji Gdynia 
- Bytów w klasie drogi główne oraz drogę woje-
wódzką nr 214 relacji Toruń – Łeba w klasie drogi 
głównej;

  2) Przez obszar planu przebiega linia kolejowa nr 211 
Chojnice – Kościerzyna, drugorzędna ze stacją w 
Łubianie i przystankiem w Garczynie;

  3) Wydzielone drogi publiczne KDL, KDD są ogólno-
dostępne, służą obsłudze komunikacyjnej przylega-
jących do nich terenów zabudowy; dopuszcza się 
bezpośrednie zjazdy na działki budowlane;

  4) Na obszarze planu wyróżnione zostały ulice propo-
nowane jako drogi wewnętrzne, służące obsłudze 
komunikacyjnej zespołów zabudowy, dopuszcza 
się bezpośrednie zjazdy na działki budowlane;

  5) Obsługa komunikacyjna istniejących terenów za-
budowy zagrodowej w terenach rolniczych z dróg 
wewnętrznych w terenach rolniczych;

  6) Droga główna KDG - istniejąca droga krajowa nr 20 
oraz tereny rezerwowane pod docelowe poszerze-
nia linii rozgraniczających drogi do szerokości 25m 
– zaznaczone na rys planu zał. nr 1 i nr 2 do niniej-
szej Uchwały ogólnodostępna z ograniczeniami: 
powiązania istniejących i projektowanych terenów 
poprzez układ dróg dojazdowych i wewnętrznych 
021.KDD, 040.KDW, zakaz lokalizowania zjazdów 
bezpośrednich (za wyjątkiem istniejących);

  7) Skrzyżowanie dróg 001.KDG (droga krajowa nr 20) 
oraz dróg: 040.KDW (droga wewnętrzna w tere-
nach 2.P/PG, 3.PG) oraz 021. KDD (droga gminna 
w sąsiedztwie terenu 4.PG) wymaga przebudowy; 
przebudowa na warunkach i w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; przebudowa skrzyżowania obciąża 
inwestora terenów przyległych (2.P/PG, 3.PG, 4.PG) 
– przeznaczenie terenów 2.P/PG, 3.PG, 4.PG może 
nastąpić dopiero po przebudowie skrzyżowania;

  8) Obowiązuje zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych w odległości mniejszej niż 25m od krawędzi 
jezdni drogi krajowej nr 20;

  9) Dla sieci ulic lokalnych, dojazdowych oraz we-
wnętrznych zaleca się aby geometria przebiegu 
tras, parametry przekroju poprzecznego oraz za-
sady organizacji ruchu podporządkowane zostały 
wymogom ruchu uspokojonego;

10) Szerokość dróg w liniach rozgraniczających jak na 
rys. planu lub wg istniejących wydzieleń geodezyj-
nych;
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11) Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów komunikacyjnych 
w istniejących i projektowanych terenach komuni-
kacyjnych, za wyjątkiem terenów rezerwowanych 
pod docelowe poszerzenia linii rozgraniczających 
drogi do szerokości 25m – tymczasowe zagospoda-
rowanie i użytkowanie terenu za zgodą i na warun-
kach Zarządcy Drogi zgodnie z Ustawą o drogach 
publicznych;

12) W przypadku lokalizowania zabudowy mieszkanio-
wej w terenach przylegających do drogi krajowej 
nr 20 budowa środków zabezpieczających przed 
hałasem i innymi ewentualnymi uciążliwościami 
wynikającymi z sąsiedztwa drogi krajowej nr 20 
należy do zadań własnych Inwestora terenu i jego 
następców prawnych;

13) Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 planowany jest 
przebieg Międzyregionalnej Trasy Rowerowej 
Tysiąca Jezior – Pojezierna (Nr 11) oraz Międzyre-
gionalnej Trasy Zamków Polski Północnej (Nr 12) 
(orientacyjny przebieg zaznaczono na załączniku nr 
11 do niniejszej Uchwały) – planowane do realizacji 
w pierwszej kolejności;

14) Wzdłuż drogi gminnej z m. Szarlota do m. Koście-
rzyna planowany jest przebieg Regionalnej Trasy 
Rowerowej (orientacyjny przebieg zaznaczono na 
załączniku nr 11 do niniejszej Uchwały).

2. Przyjęto następujące wskaźniki zaspokojenia potrzeb 
parkingowych:
1) Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 

mieszkaniowe typu zagrodowego:
  —  1-2 msc. post./mieszkanie
  Wskaźnik obejmuje ewentualną budowę garażu na 

własnym terenie na warunkach określonych w zasa-
dach realizacji wyróżnionych terenów zabudowy

2) Dla zabudowy usługowej w zależności od programu 
użytkowego, lokowane na działce związanej z inwe-
stycją (działka budowlana na której realizowana jest 
inwestycja) (dane minimalne):
—  obiekty handlowo – usługowe 2 msc. post./100 m. 

kw. pow. użytkowej
—  hotele, pensjonaty 5 msc. post./10 łóżek
—  restauracje kawiarnie 10 msc.post./100 msc. kon-

sumpc.
—  usługi turystyki i rekreacji 2 msc/1000m2 po-

wierzchni terenu,
3) Tereny przemysłowe w zależności od programu 

użytkowego:
—  min. 2 msc. post./100m. kw. pow. użytkowej 

oraz
—  10 msc. post./100 zatrudnionych

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 12

  Karty terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi (za wyjątkiem terenów 

komunikacyjnych)

1. Karta terenu 3.PG (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny powierzchnio-
wej eksploatacji surowców naturalnych,

b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urządzeń i obiek-
tów infrastruktury technicznej;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych 

związanych z podstawową funkcją terenu nietrwa-
le związanych z gruntem (sanitariaty – ustępy 
suche, wiaty, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
itp.),

c) zakaz bezpośrednich zjazdów do terenów z drogi 
krajowej nr 20, obsługa komunikacyjna wyłącznie 
z drogi wewnętrznej 040.KDW,

d) nie ma możliwości obsługi komunikacyjnej tere-
nu bez przebudowy skrzyżowania dróg 001.KDG 
(droga krajowa nr 20) oraz dróg: 040.KDW oraz 
021.KDD,

e) cały teren znajduje się w granicach fi lara ochron-
nego szerokości 50m od strony drogi krajowej nr 
20, od docelowego poszerzenia linii rozgranicza-
jących do 25m teren 041.KDG;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla lokali-
zacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

2. Karta terenu 2.P/PG (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy pro-
dukcyjnej związanej z eksploatacją kruszywa oraz 
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców 
naturalnych,

b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

a) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa oraz 
usługi nauki, kultury, oświaty, zdrowia i opieki 
społecznej, rekreacji i wypoczynku;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
a) dopuszcza się lokalizację budynków i budowli 

związanych z eksploatacją kruszywa naturalne-
go; gabaryty zabudowy maksymalna wysokość 
zabudowy – 12m, dopuszcza się przekroczenie 
tej wysokości w przypadku budowli związanych 
z technologią produkcji, na powierzchni obejmu-
jącej max 50% obszaru zabudowanego; geometrii 
dachu nie reguluje się,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych 
związanych z podstawową funkcją terenu nietrwa-
le związanych z gruntem (sanitariaty – ustępy 
suche, wiaty, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
itp.),



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 — 3862 — Poz. 731

c) obsługa komunikacyjna wyłącznie z drogi we-
wnętrznej 040.KDW,

d) nie ma możliwości obsługi komunikacyjnej tere-
nu bez przebudowy skrzyżowania dróg 001.KDG 
(droga krajowa nr 20) oraz dróg: 040.KDW oraz 
021.KDD,

e) ustala się fi lar ochronny złoża wzdłuż granicy 
terenów – granicę zaznaczono na załączniku gra-
fi cznym nr 1:
— szerokości 10m od terenów rolniczych i lasów 

w sąsiedztwie,
— szerokości 50m od strony drogi krajowej nr 20, 

od docelowego poszerzenia linii rozgraniczają-
cych do 25m teren 041.KDG;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

3. Karta terenu 4.PG (załącznik nr 2 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny powierzchnio-
wej eksploatacji surowców naturalnych,

b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych 

związanych z podstawową funkcją terenu nietrwa-
le związanych z gruntem (sanitariaty – ustępy 
suche, wiaty, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
itp.),

c) dojazd do terenu poprzez drogę gminną – teren 
021.KDD, obowiązuje zakaz bezpośrednich zjaz-
dów od drogi krajowej nr 20,

d) nie ma możliwości obsługi komunikacyjnej tere-
nu bez przebudowy skrzyżowania dróg 001.KDG 
(droga krajowa nr 20) oraz dróg: 040.KDW oraz 
021.KDD,

e) ustala się fi lar ochronny złoża wzdłuż granicy 
terenów – granicę zaznaczono na załączniku gra-
fi cznym nr 2:
— szerokości 10m od terenów rolniczych i lasów 

w sąsiedztwie oraz drogi gminnej 021.KDD,
— szerokości 50m od strony drogi krajowej nr 20, 

od docelowego poszerzenia linii rozgraniczają-
cych do 25m teren 042.KDG,

f) ustala się wymóg zachowania dojazdu i dojścia 
do terenu lasu ochronnego – teren 105.ZL poprzez 
teren 4. PG od strony drogi gminnej – 021.KDD;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

4. Karta terenu 5.PG (załącznik nr 3 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny powierzchnio-
wej eksploatacji surowców naturalnych,

b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych 

związanych z podstawową funkcją terenu nietrwa-
le związanych z gruntem (sanitariaty – ustępy 
suche, wiaty, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
itp.),

c) ustala się fi lar ochronny złoża wzdłuż granicy 
terenów – granicę zaznaczono na załączniku gra-
fi cznym nr 3:
— szerokości 10m od terenów rolniczych i lasów, 

od projektowanego gazociągu wc Dn 700,
8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

5. Karta terenu 6.U (załącznik nr 4 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 
z zakresu obsługi rekreacji, usługi turystyki

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 
wykluczeniem przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko określonych w 
przepisach prawa oraz prowadzenie działalności 
powodującej uciążliwość dla otoczenia, zabudowa 
rekreacyjna, zabudowa gospodarcza i garaże to-
warzyszące podstawowej funkcji terenu, lokaliza-
cja urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych służących zabudowie,

c) funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
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terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych ŚN 
5m (w przypadku ich skablowania wyznaczona 
nieprzekraczalna linia zabudowy nie obowiązuje) 
oraz od linii brzegowej jez. Sudomie 50m (w strefi e 
tej dopuszcza się możliwość remontu, rozbudowy i 
odbudowy istniejących budynków, przy zachowa-
niu zwiększenia istniejącej powierzchni zabudowy 
o maksymalnie 10% oraz spełnienia parametrów 
kształtowania zabudowy określonych w niniej-
szym pkt),

b) gabaryty zabudowy usługowej: rzut budynku 
głównej bryły prostokątny, wysokość zabudowy 
maksymalnie 9m – dwie kondygnacje nadziemne, 
w tym jedna w poddaszu użytkowym, geometria 
dachu: ustala się wymóg realizacji głównych poła-
ci dachu jako dach dwuspadowy o symetrycznych 
połaciach, kąt nachylenia głównych połaci dachu 
około 45o, dopuszcza się lukarny i okna połacio-
we,

c) dopuszcza się realizację zabudowy rekreacyjnej 
w postaci domków letniskowych, rzut pojedyn-
czego domku o powierzchni maksymalnej 70m2, 
wysokość zabudowy maksymalnie 5m, geometrii 
dachu nie ustala się,

d) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – zabu-
dowa gospodarcza i garaże: max 4m, geometria 
dachu: ustala się wymóg realizacji głównych 
połaci dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, 
kąt nachylenia głównych połaci dachu min 20o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

a) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architek-
tury oraz urządzeń rekreacji takich jak: przystań, 
pomost, plaża, itp.,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
40%,

f) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej – 30%,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla lo-
kalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

6. Karta terenu 7.R, 9.R, 13.R, 20.R, (załącznik nr 5 do 
niniejszej Uchwały), 33.R (załącznik nr 6 do niniejszej 
Uchwały), 51.R, (załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały) 
oraz 90.R (załącznik nr 11 do niniejszej Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
b) funkcje dopuszczalne: zalesienia terenów rolni-

czych, lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej oraz dróg wewnętrznych służących 
istniejącej zabudowie zagrodowej oraz prowadze-
niu gospodarki rolnej;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i małej 

architektury,
b) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg 

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

7. Karta terenów: 8.WS (załącznik nr 5 do niniejszej Uchwa-
ły), 80.WS, 85.WS, 86.WS, 87.WS, 88.WS, 91.WS, 100.
WS, 102.WS (załącznik nr 11 do niniejszej Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny wód po-
wierzchniowych śródlądowych,

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących 

rekreacji, takich jak: pomosty, przystanie wodne, 
urządzenia plaży, itp.

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

8. Karta terenu 10.US (załącznik nr 5 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: teren sportu i rekre-
acji,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 
zakresu usług kultury i handlu towarzyszące pod-
stawowej funkcji terenu, zabudowa gospodarcza 
towarzysząca podstawowej funkcji terenu, zieleń 
urządzona, zieleńce i skwery, lokalizacja urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej,

c) funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren położony jest częściowo w obrębie strefy 

ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego 
wsi Rybaki – granicę zaznaczono na załączniku gra-
ficznym nr 5 do niniejszej Uchwały;  Obowiązują 
ustalenia określone w § 7 niniejszej Uchwały,
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5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) teren jest terenem przestrzeni publicznych;
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architek-

tury oraz urządzeń rekreacji takich jak: przystań, 
pomost, plaża, itp.,

c) dopuszcza się lokalizację nośników reklamo-
wych,

d) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych,

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów 

usługowo-handlowych,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architek-

tury oraz urządzeń rekreacji takich jak: przystań, 
pomost, plaża, itp.,

c) gabaryty zabudowy: rzut budynku głównej bryły 
prostokątny, wysokość zabudowy maksymalnie 
5m – jedna kondygnacja nadziemna, geometria 
dachu: ustala się wymóg realizacji głównych 
połaci dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, 
kąt nachylenia głównych połaci dachu około 35o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

d) dla obiektów małej architektury oraz tymczaso-
wych obiektów usługowo-handlowych max. wy-
sokości zabudowy 4m, nie ustala się gabarytów 
obiektów ani geometrii dachów,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
około 200m2 (nie dotyczy obiektów małej archi-
tektury i tymczasowych obiektów usługowo-han-
dlowych),

f) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej – 30%,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla lo-
kalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów 

o funkcji usługowo-handlowej związanej z podsta-
wową funkcją terenu;

b) ustala się termin tymczasowego zagospodarowa-
nia i użytkowania terenu na 90 dni od momentu 
rozpoczęcia budowy;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

9. Karta terenu 11.RM, 12.RM, 14.RM (załącznik nr 5 do 
niniejszej Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodo-
wa

b) funkcje dopuszczalne: usługi nieuciążliwe towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej, garaże dla 
potrzeb własnych, lokalizacja urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrz-
nych służących zabudowie,

c) funkcje wykluczone: lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
określonych w przepisach prawa

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny położone są w obrębie strefy ochrony kon-

serwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi Rybaki 
– granicę zaznaczono na załączniku grafi cznym nr 
5 do niniejszej Uchwały;  Obowiązują ustalenia 
określone w § 7 niniejszej Uchwały,

b) w terenach położone są obiekty o wartościach 
kulturowych chronione ustaleniami planu - zazna-
czono na załączniku grafi cznym nr 5 do niniejszej 
Uchwały;  Obowiązują ustalenia określone w § 7 
niniejszej Uchwały;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
a) dla terenów obowiązuje nieprzekraczalna linia 

zabudowy od linii brzegowej jez. Mielnica i Sudo-
mie 50m (w strefi e tej dopuszcza się możliwość 
remontu, rozbudowy i odbudowy istniejących bu-
dynków, przy zachowaniu zwiększenia istniejącej 
powierzchni zabudowy o maksymalnie 10% oraz 
spełnienia parametrów kształtowania zabudowy 
określonych w niniejszym pkt)

b) gabaryty zabudowy funkcji mieszkalnej: rzut 
budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 9m – dwie kondygnacje 
nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym, 
geometria dachu zabudowy funkcji mieszkalnej: 
ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu 
jako dach dwuspadowy o symetrycznych poła-
ciach, kąt nachylenia głównych połaci dachu około 
45o, dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

c) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej oraz 
zabudowy gospodarczej i inwentarskiej; wyso-
kość zabudowy max 10m – maksymalnie dwie 
kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja z 
wysoką ścianką kolankową, geometria dachu: 
ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu 
jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych 
połaci dachu min 20o, dopuszcza się lukarny i okna 
połaciowe,

d) jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
naturalnych materiałów budowlanych: wykończe-
nie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach białym, 
beżowym, itp.; pokrycie dachu – dachówka (ma-
towa) w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej 
lub w odcieniach brązu i grafitu, drewno lub 
strzecha,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy 20%,
f) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej – 40%,
g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg 

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się scalanie działek,
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b) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 
za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla lo-
kalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

10. Karta terenu 15.U/P, 22.U/P, 23.U/P (załącznik nr 5 do 
niniejszej Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

b) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-
wa, rzemiosło, zabudowa produkcyjna, magazy-
ny i składy,

c) funkcje dopuszczalne: garaże dla potrzeb włas-
nych, zabudowa gospodarcza, lokalizacja urzą-
dzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz 
dróg wewnętrznych służących zabudowie,

d) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz usługi nauki, kultury, oświaty, zdrowia i 
opieki społecznej, rekreacji i wypoczynku;

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren 15.U/P położony są w obrębie strefy ochro-

ny konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi 
Rybaki – granicę zaznaczono na załączniku gra-
fi cznym nr 5 do niniejszej Uchwały;  Obowiązują 
ustalenia określone w § 7 niniejszej Uchwały,

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 

zaznaczona na Rysunku planu – zał. nr 5 do 
niniejszej Uchwały: dla terenu 15.U/P– 8m od 
drogi 003.KDL

b) gabaryty zabudowy: wysokość zabudowy mak-
symalnie 12m – trzy kondygnacje nadziemne, 
nie reguluje się geometrii dachu,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
lub wydzielonych z terenu działek budowlanych 
(dotyczy również wiat) – 60%,

d) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się dalszy podział terenu na działki 

budowlane przy zachowaniu min. powierzchni 
wydzielonej działki 3000m2 oraz zachowaniu 
dostępu do wydzielonych dróg publicznych lub 
wewnętrznych lub wydzielenia z terenu drogi 
wewnętrznej dochodzącej o tych dróg,

b) ograniczenie wielkości działki nie dotyczy wy-
dzielenia nieruchomości dla lokalizacji sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

11. Karta terenu 16.MN (załącznik nr 5 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna

b) funkcje dopuszczalne: usługi nieuciążliwe to-
warzyszące zabudowie mieszkaniowej, garaże 
dla potrzeb własnych, zabudowa gospodarcza, 
lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz dróg wewnętrznych służących 
zabudowie;

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny położone są w obrębie strefy ochrony 

konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi 
Rybaki – granicę zaznaczono na załączniku gra-
fi cznym nr 5 do niniejszej Uchwały;  Obowiązują 
ustalenia określone w § 7 niniejszej Uchwały,

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 

dróg publicznych – 8m od drogi 003.KDL zazna-
czona na Rysunku planu – zał. nr 5 do niniejszej 
Uchwały oraz od linii brzegowej jez. Sudomie 
50m (w strefie tej dopuszcza się możliwość 
remontu, rozbudowy i odbudowy istniejących 
budynków, przy zachowaniu zwiększenia ist-
niejącej powierzchni zabudowy o maksymalnie 
10% oraz spełnienia parametrów kształtowania 
zabudowy określonych w niniejszym pkt),

b) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej: rzut 
budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 9m – dwie kondygna-
cje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użyt-
kowym, geometria dachu: ustala się wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach 
dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu około 45o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

c) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej: 
wysokość zabudowy max 4m dla zabudowy 
gospodarczej, garaży oraz 10m dla zabudowy 
inwentarskiej, geometria dachu: ustala się 
wymóg realizacji głównych połaci dachu jako 
dach jedno lub dwuspadowy, kąt nachylenia 
głównych połaci dachu min 20o, dopuszcza się 
lukarny i okna połaciowe,

d) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbu-
dowy lub remontu istniejących budynków o 
gabarytach innych niż określone w ustaleniach 
planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów 
budynków i geometrii dachu jak w stanie ist-
niejącym, nie może to powodować zwiększenia 
powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksy-
malnej wysokości zabudowy ponad parametry 
określone w niniejszej Uchwale,

e) jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
naturalnych materiałów budowlanych: wykoń-
czenie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach 
białym, beżowym, itp.; pokrycie dachu – da-
chówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki 
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ceramicznej lub w odcieniach brązu i grafi tu, 
drewno lub strzecha,

f) ustala się zasadę lokalizacji jednego budynku 
głównego o podstawowej funkcji terenu na jed-
nej działce budowlanej oraz maksymalnie dwóch 
budynków o funkcji dopuszczalnej,

g) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy wydzielo-
nych z terenu działek budowlanych 25%,

i)  dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodar-
czej i garaży na granicy działek budowlanych, 
nie dotyczy frontowej granicy działki,

j)  w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się scalanie działek
b) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

12. Karta terenu 17.PG (załącznik nr 5 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny powierzch-
niowej eksploatacji surowców naturalnych,

b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodar-

czych związanych z podstawową funkcją terenu 
nietrwale związanych z gruntem (sanitariaty 
– ustępy suche, wiaty, barakowozy, obiekty 
kontenerowe, itp.),

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

13. Karta terenu 18.P (załącznik nr 5 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produk-
cyjna, magazyny i składy,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa, z 

wyłączeniem funkcji chronionych, garaże dla 
potrzeb własnych, zabudowa gospodarcza, 
lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz dróg wewnętrznych służących 
zabudowie,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz usługi nauki, kultury, oświaty, zdrowia i 
opieki społecznej, rekreacji i wypoczynku;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 

5m od istniejącego gazociągu oraz 5m od ist-
niejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
ŚN zaznaczona na Rysunku planu – zał. nr 5 do 
niniejszej Uchwały:

b) gabaryty zabudowy: wysokość zabudowy mak-
symalnie 12m – trzy kondygnacje nadziemne, 
dopuszcza się wyższą wysokość budowli tech-
nologicznych na obszarze 20% powierzchni 
zabudowanej,

c) nie reguluje się geometrii dachu,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 

lub wydzielonych z terenu działek budowlanych 
(dotyczy również wiat) – 60%,

e) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się dalszy podział terenu na działki 

budowlane przy zachowaniu min. powierzchni 
wydzielonej działki 3000m2,

b) ograniczenie wielkości działki nie dotyczy wy-
dzielenia nieruchomości dla lokalizacji sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

14. Karta terenu 19.P/PG (załącznik nr 5 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
produkcyjnej związanej z eksploatacja kruszywa 
oraz tereny powierzchniowej eksploatacji surow-
ców naturalnych,

b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

a) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz usługi nauki, kultury, oświaty, zdrowia i 
opieki społecznej, rekreacji i wypoczynku;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
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a) dopuszcza się lokalizację budynków i budowli 
związanych z eksploatacją kruszywa naturalne-
go; gabaryty zabudowy maksymalna wysokość 
zabudowy – 12m, dopuszcza się przekroczenie 
tej wysokości w przypadku budowli związanych z 
technologią produkcji, na powierzchni obejmują-
cej max 50% obszaru zabudowanego; geometrii 
dachu nie reguluje się,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodar-
czych związanych z podstawową funkcją terenu 
nietrwale związanych z gruntem (sanitariaty 
– ustępy suche, wiaty, barakowozy, obiekty 
kontenerowe, itp.),

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

15. Karta terenu 21.U/P(załącznik nr 5 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

b) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-
wa, rzemiosło, zabudowa produkcyjna, magazy-
ny i składy,

c) funkcje dopuszczalne: garaże dla potrzeb włas-
nych, zabudowa gospodarcza, lokalizacja urzą-
dzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz 
dróg wewnętrznych służących zabudowie,

d) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz usługi nauki, kultury, oświaty, zdrowia i 
opieki społecznej, rekreacji i wypoczynku;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 

zaznaczona na Rysunku planu – zał. nr 5 do 
niniejszej Uchwały – 8m od drogi 003.KDL,

b) gabaryty zabudowy: wysokość zabudowy mak-
symalnie 9m – dwie kondygnacje nadziemne, 
nie reguluje się geometrii dachu,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
lub wydzielonych z terenu działek budowlanych 
(dotyczy również wiat) – 40%,

d) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się dalszy podział terenu na dwie 

działki budowlane przy zachowaniu:
— podział prostopadle do drogi 003.KDL;

— ustaleniu jednego zjazdu z drogo 003.KDL na 
granicy wydzielonych działek budowlanych;

b) ograniczenie gabarytów działki nie dotyczy 
wydzielenia nieruchomości dla lokalizacji sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

16. Karta terenu 1.ZL (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwa-
ły), 105.ZL (załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały), 24.ZL 
(załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały) 29.ZL, 32.ZL, 
34.ZL, (załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały) 46.ZL 
(załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały), 74.ZL (załącznik 
nr 10 do niniejszej Uchwały), 76.ZL, 77.ZL, 78.ZL, 79.ZL, 
81.ZL, 83.ZL, 95.ZL, 96.ZL (załącznik nr 11 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały.
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów,
b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urządzeń i 

obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,
b) dojazd do terenu lasu ochronnego – 105.ZL po-

przez teren 4.PG od strony drogi gminnej 021.
KDD;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

17. Karta terenu 25.ZR, 27.ZR (załącznik nr 5 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacyj-
na w postaci zespołu domków letniskowych,

b) funkcje dopuszczalne: garaże dla potrzeb włas-
nych, zabudowa gospodarcza, z wyłączeniem 
hodowli zwierząt, lokalizacja urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrz-
nych służących zabudowie,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) dla terenu 27.ZR obowiązuje nieprzekraczalna 

linia zabudowy od linii brzegowej jez. Osuszyno 
„Szarlota” 50m,

b) obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy,
c) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej: wy-
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sokość zabudowy maksymalnie 5m – jedna 
kondygnacja nadziemna, geometrii dachu nie 
ustala się,

d) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej: po-
wierzchnia zabudowy pojedynczego budynku 
max 30m2 wysokość zabudowy max 4m, geo-
metrii dachu nie ustala się,

e) jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
naturalnych materiałów budowlanych: wykoń-
czenie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach 
białym, beżowym, itp.; pokrycie dachu – da-
chówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej lub w odcieniach brązu i grafi tu, 
drewno lub strzecha,

f) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy 40%,
h) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-

bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

18. Karta terenu 26.U/US (załącznik nr 5 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-
wa z zakresu turystyki i rekreacji, tereny sportu 
i rekreacji,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 
zakresu usług kultury i handlu towarzyszące pod-
stawowej funkcji terenu, zabudowa gospodarcza 
towarzysząca podstawowej funkcji terenu, zieleń 
urządzona, zieleńce i skwery, lokalizacja urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:

a) teren jest terenem przestrzeni publicznych;
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury oraz urządzeń rekreacji takich jak: 
przystań, pomost, plaża, itp.,

c) dopuszcza się lokalizację nośników reklamo-
wych,

d) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy zaznaczonej na 
rys. planu zał. nr 5 do niniejszej Uchwały,

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 

linii brzegowej jez. Osuszyno „Szarlota” 50m (w 

strefi e tej dopuszcza się możliwość remontu, 
rozbudowy i odbudowy istniejących budynków, 
przy zachowaniu zwiększenia istniejącej po-
wierzchni zabudowy o maksymalnie 10% oraz 
spełnienia parametrów kształtowania zabudowy 
określonych w niniejszym pkt)

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury oraz urządzeń rekreacji takich jak: 
przystań, pomost, plaża, itp.,

d) gabaryty zabudowy: rzut budynku głównej bryły 
prostokątny, wysokość zabudowy maksymalnie 
5m – jedna kondygnacja nadziemna, geometria 
dachu: ustala się wymóg realizacji głównych 
połaci dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, 
kąt nachylenia głównych połaci dachu około 35o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

e) dla obiektów małej architektury oraz tymczaso-
wych obiektów usługowo-handlowych max. wy-
sokości zabudowy 4m, nie ustala się gabarytów 
obiektów ani geometrii dachów,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
około 20% (nie dotyczy obiektów małej archi-
tektury i tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych),

g) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 60%,

h) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:

a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów o funkcji usługowo-handlowej związanej z 
podstawową funkcją terenu;

b) ustala się termin tymczasowego zagospodaro-
wania i użytkowania terenu na 90 dni od mo-
mentu rozpoczęcia budowy;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

19. Karta 28.U (załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały)
 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 

niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-
wa z zakresu obsługi rekreacji, usługi turystyki

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 
wykluczeniem przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko określonych 
w przepisach prawa oraz prowadzenie działal-
ności powodującej uciążliwość dla otoczenia, 
zabudowa gospodarcza i garaże towarzyszące 
podstawowej funkcji terenu, lokalizacja urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych służących zabudowie

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;
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6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 

drogi publicznej 009KDD 6m oraz od linii brze-
gowej jez. Osuszyno „Szarlota” 50m (w strefi e 
tej dopuszcza się możliwość remontu, rozbu-
dowy i odbudowy istniejących budynków, przy 
zachowaniu zwiększenia istniejącej powierzchni 
zabudowy o maksymalnie 10% oraz spełnienia 
parametrów kształtowania zabudowy określo-
nych w niniejszym pkt),

b) gabaryty zabudowy usługowej: rzut budynku 
głównej bryły prostokątny, wysokość zabudo-
wy maksymalnie 9m – dwie kondygnacje nad-
ziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym, 
geometria dachu: ustala się wymóg realizacji 
głównych połaci dachu jako dach dwuspado-
wy o symetrycznych połaciach, kąt nachylenia 
głównych połaci dachu około 45o, dopuszcza się 
lukarny i okna połaciowe,

c) dopuszcza się realizację zabudowy rekreacyjnej 
w postaci domków letniskowych, rzut poje-
dynczego domku o powierzchni maksymalnej 
70m2, wysokość zabudowy maksymalnie 5m, 
geometrii dachu nie ustala się,

d) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – zabu-
dowa gospodarcza i garaże: max 4m, geometria 
dachu: ustala się wymóg realizacji głównych 
połaci dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, 
kąt nachylenia głównych połaci dachu min 20o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury oraz urządzeń rekreacji takich jak: 
przystań, pomost, plaża, itp.,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
40%,

f) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

20. Karta terenu 30.U, 31.U (załącznik nr 6 do niniejszej 
Uchwały),

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-
wa z zakresu obsługi rekreacji, usługi turystyki,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 
wykluczeniem przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko określonych 
w przepisach prawa oraz prowadzenie działal-
ności powodującej uciążliwość dla otoczenia, 

zabudowa gospodarcza i garaże towarzyszące 
podstawowej funkcji terenu, lokalizacja urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych służących zabudowie

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 

drogi publicznej 010.KDD 6m oraz od linii brze-
gowej jez. Osuszyno „Szarlota” 50m (w strefi e 
tej dopuszcza się możliwość remontu, rozbu-
dowy i odbudowy istniejących budynków, przy 
zachowaniu zwiększenia istniejącej powierzchni 
zabudowy o maksymalnie 10% oraz spełnienia 
parametrów kształtowania zabudowy określo-
nych w niniejszym pkt),

b) gabaryty zabudowy usługowej: rzut budynku 
głównej bryły prostokątny, wysokość zabudo-
wy maksymalnie 9m – dwie kondygnacje nad-
ziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym, 
geometria dachu: ustala się wymóg realizacji 
głównych połaci dachu jako dach dwuspado-
wy o symetrycznych połaciach, kąt nachylenia 
głównych połaci dachu około 45o, dopuszcza się 
lukarny i okna połaciowe,

c) dopuszcza się realizację zabudowy rekreacyjnej 
w postaci domków letniskowych, rzut poje-
dynczego domku o powierzchni maksymalnej 
70m2, wysokość zabudowy maksymalnie 5m, 
geometrii dachu nie ustala się,

d) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – zabu-
dowa gospodarcza i garaże: max 4m, geometria 
dachu: ustala się wymóg realizacji głównych 
połaci dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, 
kąt nachylenia głównych połaci dachu min 20o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

e) jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
naturalnych materiałów budowlanych: wykoń-
czenie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach 
białym, beżowym, itp.; pokrycie dachu – da-
chówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej lub w odcieniach brązu i grafi tu, 
drewno lub strzecha,

f) dopuszcza się w terenie 30.U urządzenie pola 
namiotowego,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury oraz urządzeń rekreacji takich jak: 
przystań, pomost, plaża, itp.,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
40%,

h) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,

i)  w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;
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10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

21. Karta terenów: 35.R/ZL, 40.R/ZL, 54.R/ZL, 55,R/ZL, 
56.R/ZL, 57.R/ZL, 59.R/ZL (załącznik nr 7 do niniejszej 
Uchwały) oraz 63.R/ZL, 69.R/ZL, (załącznik nr 8 do ni-
niejszej Uchwały) 84.R/ZL, 89.R/ZL, 92.R/ZL, 93. R/ZL, 
97.R/ZL, 98.R/ZL, 99.R/ZL, 101.R/ZL (załącznik nr 11 do 
niniejszej Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze i 
lasy,

b) funkcje dopuszczalne: zalesienia terenów rolni-
czych, lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, dróg wewnętrznych służących 
istniejącej zabudowie zagrodowej oraz prowa-
dzeniu gospodarki rolnej i leśnej;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i obiek-

tów małej architektury poza obrębem istniejącej 
zabudowy zagrodowej w terenach rolniczych 
zaznaczonej na załączniku grafi cznym nr 11 do 
niniejszej Uchwały,

b) dopuszcza się lokalizację budowli, takich jak: sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi 
wewnętrzne,

c) w obrębie istniejącej zabudowy zagrodowej w 
terenach rolniczych zaznaczonej na załączniku 
grafi cznym nr 11 do niniejszej Uchwały dopusz-
cza się lokalizację nowej zabudowy gospodarczej 
oraz realizację drugiego domu mieszkalnego w 
zabudowie zagrodowej, bez możliwości wydzie-
lenia działki budowlanej,

d) gabaryty zabudowy budynku mieszkalnego: rzut 
budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 9m – dwie kondygnacje 
nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytko-
wym,

e) geometria dachu budynku mieszkalnego: ustala 
się wymóg realizacji głównych połaci dachu 
- dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu około 45o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

f) dla budynków towarzyszących (zabudowa go-
spodarcza) ustala się: gabaryty budynku – rzut 
budynku głównej bryły prostokątny; wysokość 
zabudowy max 12m, nie reguluje się geometrii 
dachu,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy w obrębie 
zabudowy zagrodowej w terenach rolniczych 
– 40%,

h) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej w obrębie zabudowy zagrodowej w 
terenach rolniczych – 30%,

i)  w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:

a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 
wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

22. Karta terenu 36.RM, 37.RM, (załącznik nr 7 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodo-
wa

b) funkcje dopuszczalne: usługi nieuciążliwe to-
warzyszące zabudowie mieszkaniowej, garaże 
dla potrzeb własnych, lokalizacja urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych służących zabudowie,

c) funkcje wykluczone: lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
określonych w przepisach prawa

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) dla terenu 37.RM obowiązuje nieprzekraczalna 

linia zabudowy od linii brzegowej jez. Osu-
szyno „Szarlota” 50m (w strefi e tej dopuszcza 
się możliwość remontu, rozbudowy i odbudo-
wy istniejących budynków, przy zachowaniu 
zwiększenia istniejącej powierzchni zabudowy o 
maksymalnie 10% oraz spełnienia parametrów 
kształtowania zabudowy określonych w niniej-
szym pkt)

b) gabaryty zabudowy funkcji mieszkalnej: rzut 
budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 9m – dwie kondygnacje 
nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym, 
geometria dachu zabudowy funkcji mieszkalnej: 
ustala się wymóg realizacji głównych połaci 
dachu jako dach dwuspadowy o symetrycznych 
połaciach, kąt nachylenia głównych połaci dachu 
około 45o, dopuszcza się lukarny i okna połacio-
we,

c) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej oraz 
zabudowy gospodarczej i inwentarskiej; wyso-
kość zabudowy max 10m – maksymalnie dwie 
kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja z 
wysoką ścianką kolankową, geometria dachu: 
ustala się wymóg realizacji głównych połaci 
dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia 
głównych połaci dachu min 20o, dopuszcza się 
lukarny i okna połaciowe,

d) jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
naturalnych materiałów budowlanych: wykoń-
czenie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach 
białym, beżowym, itp.; pokrycie dachu – da-
chówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej lub w odcieniach brązu i grafi tu, 
drewno lub strzecha,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy 20%,
f) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%,
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g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się scalanie działek,
b) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

23. Karta terenu 38.U, 45.U (załącznik nr 7 do niniejszej 
Uchwały),

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-
wa z zakresu obsługi rekreacji, usługi turystyki

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 
wykluczeniem przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko określonych 
w przepisach prawa oraz prowadzenie działal-
ności powodującej uciążliwość dla otoczenia, 
zabudowa gospodarcza i garaże towarzyszące 
podstawowej funkcji terenu, lokalizacja urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych służących zabudowie,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 

linii brzegowej jez. Osuszyno „Szarlota” 50m (w 
strefi e tej dopuszcza się możliwość remontu, 
rozbudowy i odbudowy istniejących budynków, 
przy zachowaniu zwiększenia istniejącej po-
wierzchni zabudowy o maksymalnie 10% oraz 
spełnienia parametrów kształtowania zabudowy 
określonych w niniejszym pkt),

b) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budyn-
ków,

c) gabaryty zabudowy usługowej: rzut budynku 
głównej bryły prostokątny, wysokość zabudo-
wy maksymalnie 9m – dwie kondygnacje nad-
ziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym, 
geometria dachu: ustala się wymóg realizacji 
głównych połaci dachu jako dach dwuspado-
wy o symetrycznych połaciach, kąt nachylenia 
głównych połaci dachu około 45o, dopuszcza się 
lukarny i okna połaciowe,

d) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – zabu-
dowa gospodarcza i garaże: wysokość max 4m, 
geometria dachu: ustala się wymóg realizacji 
głównych połaci dachu jako dach jedno lub 
dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci 
dachu min 20o, dopuszcza się lukarny i okna 
połaciowe,

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury oraz urządzeń rekreacji takich jak: 
przystań, pomost, plaża, itp.,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
40%,

f) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

24. Karta terenu 39.ZR, 42.ZR, 43.ZR, 50.ZR, 53.ZR, 60.ZR 
(załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekrea-
cyjna,

b) funkcje dopuszczalne: garaże dla potrzeb włas-
nych, zabudowa gospodarcza, z wyłączeniem 
hodowli zwierząt, lokalizacja urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrz-
nych służących zabudowie,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) dla terenów 39.ZR i 43.ZR obowiązuje nieprze-

kraczalna linia zabudowy od linii brzegowej jez. 
Osuszyno „Szarlota” 50m (w strefi e tej dopusz-
cza się możliwość remontu, rozbudowy i odbu-
dowy istniejących budynków, przy zachowaniu 
zwiększenia istniejącej powierzchni zabudowy o 
maksymalnie 10% oraz spełnienia parametrów 
kształtowania zabudowy określonych w niniej-
szym pkt),

b) w terenach 50.ZR i 53.ZR obowiązuje nieprzekra-
czalna linia zabudowy od drogi 004.KDL,

c) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej: rzut 
budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 9m – dwie kondygna-
cje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użyt-
kowym, geometria dachu: ustala się wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach 
dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu około 45o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

d) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej: rzut 
pojedynczego budynku o powierzchni zabudo-
wy max 30m2; wysokość zabudowy max 4m, 
geometria dachu: ustala się wymóg realizacji 
głównych połaci dachu jako dach jedno lub 
dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci 
dachu min 20o, dopuszcza się lukarny i okna 
połaciowe,

e) jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
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naturalnych materiałów budowlanych: wykoń-
czenie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach 
białym, beżowym, itp.; pokrycie dachu – da-
chówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej lub w odcieniach brązu i grafi tu, 
drewno lub strzecha,

f) ustala się zasadę lokalizacji jednego budynku 
głównego o podstawowej funkcji terenu na jed-
nej działce budowlanej oraz jednego budynku o 
funkcji dopuszczalnej,

g) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy wydzielo-
nych z terenu działek budowlanych 20%,

i)  dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodar-
czej i garaży na granicy działek budowlanych, 
nie dotyczy frontowej granicy działki,

j)  w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się scalanie działek,
b) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

25. Karta terenu 41.MN, 49.MN, 52.MN, 58.MN, 61.MN 
(załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna

b) funkcje dopuszczalne: usługi nieuciążliwe to-
warzyszące zabudowie mieszkaniowej, garaże 
dla potrzeb własnych, zabudowa gospodarcza, 
z wyłączeniem hodowli zwierząt, lokalizacja 
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych służących zabudowie;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 

dróg publicznych – 6m zaznaczona na Rysunku 
planu – zał. nr 7 do niniejszej Uchwały,

b) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej: rzut 
budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 9m – dwie kondygna-
cje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użyt-
kowym, geometria dachu: ustala się wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach 
dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu około 45o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

c) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej: rzut 
pojedynczego budynku o powierzchni zabudowy 
max 50% powierzchni zabudowy budynku głów-
nego; wysokość zabudowy max 4m, geometria 
dachu: ustala się wymóg realizacji głównych 

połaci dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, 
kąt nachylenia głównych połaci dachu min 20o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

d) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbu-
dowy lub remontu istniejących budynków o 
gabarytach innych niż określone w ustaleniach 
planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów 
budynków i geometrii dachu jak w stanie ist-
niejącym, nie może to powodować zwiększenia 
powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksy-
malnej wysokości zabudowy ponad parametry 
określone w niniejszej Uchwale,

e) jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
naturalnych materiałów budowlanych: wykoń-
czenie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach 
białym, beżowym, itp.; pokrycie dachu – da-
chówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej lub w odcieniach brązu i grafi tu, 
drewno lub strzecha,

f) ustala się zasadę lokalizacji jednego budynku 
głównego o podstawowej funkcji terenu na jed-
nej działce budowlanej oraz maksymalnie dwóch 
budynków o funkcji dopuszczalnej,

g) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy wydzielo-
nych z terenu działek budowlanych 25%,

i)  dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodar-
czej i garaży na granicy działek budowlanych, 
nie dotyczy frontowej granicy działki,

j)  w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się scalanie działek
b) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

26. Karta terenu 44.RU (załącznik nr 7 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi pro-
dukcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych 
- rybackich

b) funkcje dopuszczalne: tereny wód powierzchnio-
wych śródlądowych,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) dopuszcza się lokalizacje jednego budynku dla 

obsługi prowadzonej działalności o powierzchni 
max 50m2, wysokości max 4m, geometrii dachu 
nie ustala się,
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b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z 
prowadzoną działalnością;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

27. Karta terenu 47.U, 48.U (załącznik nr 7 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 
z zakresu obsługi rekreacji i turystyki, zabudowa 
usługowa z zakresu handlu i gastronomii

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 
wykluczeniem przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko określonych 
w przepisach prawa oraz prowadzenie działal-
ności powodującej uciążliwość dla otoczenia, 
zabudowa mieszkaniowa towarzysząca funkcji 
podstawowej, zabudowa gospodarcza i garaże 
towarzyszące podstawowej funkcji terenu, z 
wykluczeniem hodowli zwierząt inwentarskich, 
lokalizacja urządzeń i sieci,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej i do-

puszczalnej usługowej i mieszkaniowej: rzut 
budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 9m – dwie kondygna-
cje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użyt-
kowym, geometria dachu: ustala się wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach 
dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu około 45o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

b) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – zabu-
dowa gospodarcza i garaże: rzut pojedynczego 
budynku o powierzchni zabudowy max 50% 
powierzchni zabudowy budynku głównego; 
wysokość zabudowy max 4m, geometria dachu: 
ustala się wymóg realizacji głównych połaci 
dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu min 20o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
40%,

d) ustala się zasadę lokalizacji jednego budynku 
głównego o podstawowej funkcji terenu oraz 
innej funkcji usługowej na jednej działce bu-
dowlanej oraz maksymalnie dwóch budynków o 
funkcji dopuszczalnej – zabudowa gospodarcza 
i garaże,

e) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

28. Karta terenu 62.MN (załącznik nr 8 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna

b) funkcje dopuszczalne: usługi nieuciążliwe to-
warzyszące zabudowie mieszkaniowej, garaże 
dla potrzeb własnych, zabudowa gospodarcza, 
lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz dróg wewnętrznych służących 
zabudowie

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej: rzut 

budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 9m – dwie kondygna-
cje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użyt-
kowym, geometria dachu: ustala się wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach 
dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu około 45o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

b) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej: rzut 
pojedynczego budynku o powierzchni zabudowy 
max 50% powierzchni zabudowy budynku głów-
nego; wysokość zabudowy max 4m, geometria 
dachu: ustala się wymóg realizacji głównych 
połaci dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, 
kąt nachylenia głównych połaci dachu min 20o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

c) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbu-
dowy lub remontu istniejących budynków o 
gabarytach innych niż określone w ustaleniach 
planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów 
budynków i geometrii dachu jak w stanie ist-
niejącym, nie może to powodować zwiększenia 
powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksy-
malnej wysokości zabudowy ponad parametry 
określone w niniejszej Uchwale,

d) jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
naturalnych materiałów budowlanych: wykoń-
czenie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach 
białym, beżowym, itp.; pokrycie dachu – da-
chówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej lub w odcieniach brązu i grafi tu, 
drewno lub strzecha,

e) ustala się zasadę lokalizacji jednego budynku 
głównego o podstawowej funkcji terenu na jed-
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nej działce budowlanej oraz maksymalnie dwóch 
budynków o funkcji dopuszczalnej,

f) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy wydzielo-
nych z terenu działek budowlanych 25%,

h) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodar-
czej i garaży na granicy działek budowlanych, 
nie dotyczy frontowej granicy działki,

i)  w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się scalanie działek
b) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

29. Karta terenu 64.MW, 65.MW (załącznik nr 8 do niniej-
szej Uchwały),

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna

b) funkcje dopuszczalne: usługi nieuciążliwe to-
warzyszące zabudowie mieszkaniowej, garaże 
dla potrzeb własnych, zabudowa gospodarcza, 
z wyłączeniem hodowli zwierząt, lokalizacja 
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych służących zabudowie

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej: rzut 

budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 12m – trzy kondygnacje 
nadziemne,, geometria dachu: ustala się wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach 
dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu około 35o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

b) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej: wy-
sokość zabudowy max 4m, geometrii dachu nie 
ustala,

c) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbu-
dowy lub remontu istniejących budynków o 
gabarytach innych niż określone w ustaleniach 
planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów 
budynków i geometrii dachu jak w stanie ist-
niejącym, nie może to powodować zwiększenia 
powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksy-
malnej wysokości zabudowy ponad parametry 
określone w niniejszej Uchwale,

d) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy 50%,
f) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodar-

czej i garaży na granicy działek budowlanych, 
nie dotyczy frontowej granicy działki,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się scalanie działek
b) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

30. Karta terenu 66.U, 67.U (załącznik nr 8 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-
wa z zakresu administracji i handlu, magazyny 
i składy, tereny niezbędne dla realizacji zadań 
własnych gminy Kościerzyna,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 
wykluczeniem przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko określonych 
w przepisach prawa oraz prowadzenie działal-
ności powodującej uciążliwość dla otoczenia, 
zabudowa mieszkaniowa towarzysząca funkcji 
podstawowej, zabudowa gospodarcza i garaże 
towarzyszące podstawowej funkcji terenu, z 
wykluczeniem hodowli zwierząt inwentarskich, 
lokalizacja urządzeń i sieci,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej i do-

puszczalnej usługowej i mieszkaniowej: rzut 
budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 12m – trzy kondygna-
cje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użyt-
kowym, geometria dachu: ustala się wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach 
dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu około 35o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

b) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – zabu-
dowa gospodarcza i garaże: wysokość zabudowy 
max 5m, geometria dachu: ustala się wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach jed-
no lub dwuspadowy, kąt nachylenia głównych 
połaci dachu min 20o, dopuszcza się lukarny i 
okna połaciowe,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
40%,

d) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
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a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 
za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

31. Karta terenu 68.G (załącznik nr 8 do niniejszej Uchwa-
ły)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury 
technicznej – gazowej, stacja redukcyjno-pomia-
rowa gazu Io,

b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i małej 

architektury,
b) dopuszcza się lokalizację budowli, takich jak: sieci 

i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-

bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

32. Karta terenu 70.ZR, 71.ZR, 72.ZR (załącznik nr 9 do 
niniejszej Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekrea-
cyjna,

b) funkcje dopuszczalne: garaże dla potrzeb włas-
nych, zabudowa gospodarcza, z wyłączeniem 
hodowli zwierząt, lokalizacja urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrz-
nych służących zabudowie,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej: rzut 

budynku głównej bryły prostokątny, wysokość 
zabudowy maksymalnie 9m – dwie kondygna-
cje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użyt-
kowym, geometria dachu: ustala się wymóg 

realizacji głównych połaci dachu jako dach 
dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu około 45o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

b) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej: rzut 
budynku o powierzchni zabudowy max 30m2; 
wysokość zabudowy max 4m, geometria dachu: 
ustala się wymóg realizacji głównych połaci 
dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu min 20o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

c) jako materiały budowlane zaleca się stosowanie 
naturalnych materiałów budowlanych: wykoń-
czenie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach 
białym, beżowym, itp.; pokrycie dachu – da-
chówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej lub w odcieniach brązu i grafi tu, 
drewno lub strzecha,

d) ustala się zasadę lokalizacji jednego budynku 
głównego o podstawowej funkcji terenu na jed-
nej działce budowlanej oraz jednego budynku o 
funkcji dopuszczalnej,

e) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy wydzielo-
nych z terenu działek budowlanych 20%,

g) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodar-
czej i garaży na granicy działek budowlanych, 
nie dotyczy frontowej granicy działki,

h) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) dopuszcza się scalanie działek
b) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

33. Karta terenu 73.U/US, (załącznik nr 10 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-
wa z zakresu obsługi rekreacji, usługi turystyki, 
teren usług sportu i rekreacji,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z 
wykluczeniem przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko określonych 
w przepisach prawa oraz prowadzenie działal-
ności powodującej uciążliwość dla otoczenia, 
zabudowa gospodarcza i garaże towarzyszące 
podstawowej funkcji terenu, lokalizacja urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych służących zabudowie,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 

Poz. 731



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 — 3876 —

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 

od linii brzegowej jez. Garczyn 50m (w strefi e 
tej dopuszcza się możliwość remontu, rozbu-
dowy i odbudowy istniejących budynków, przy 
zachowaniu zwiększenia istniejącej powierzchni 
zabudowy o maksymalnie 10% oraz spełnienia 
parametrów kształtowania zabudowy określo-
nych w niniejszym pkt),

b) gabaryty zabudowy usługowej: rzut budynku 
głównej bryły prostokątny, wysokość zabudo-
wy maksymalnie 9m – dwie kondygnacje nad-
ziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym, 
geometria dachu: ustala się wymóg realizacji 
głównych połaci dachu jako dach dwuspado-
wy o symetrycznych połaciach, kąt nachylenia 
głównych połaci dachu około 45o, dopuszcza się 
lukarny i okna połaciowe,

c) dopuszcza się realizację zabudowy rekreacyjnej 
w postaci domków letniskowych, rzut poje-
dynczego domku o powierzchni maksymalnej 
70m2, wysokość zabudowy maksymalnie 5m, 
geometrii dachu nie ustala się,

d) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – zabu-
dowa gospodarcza i garaże: wysokość zabudowy 
max 4m, geometria dachu: ustala się wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach jed-
no lub dwuspadowy, kąt nachylenia głównych 
połaci dachu min 20o, dopuszcza się lukarny i 
okna połaciowe,

e) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury oraz urządzeń rekreacji takich jak: 
przystań, pomost, plaża, itp.,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
40%,

f) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

34. Karta terenu 75.U/US (załącznik nr 10 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: teren usług sportu 
i rekreacji wraz z towarzyszącą zabudową,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i 
garaże towarzyszące podstawowej funkcji tere-
nu, lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz dróg wewnętrznych służących 
zabudowie,

c) funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania na funkcje 
mieszkalne;

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) dopuszcza się realizację budowli służących re-

kreacji o maksymalnej wysokości 15m,
b) gabaryty zabudowy funkcji dopuszczalnej – za-

budowa gospodarcza i garaże, w tym sanitariaty: 
wysokość zabudowy max 4m, geometria dachu: 
ustala się wymóg realizacji głównych połaci 
dachu jako dach jedno lub dwuspadowy, kąt 
nachylenia głównych połaci dachu min 20o, 
dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

f) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 
200m2,

d) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić prze-
bieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane, 

za wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

35. Karta terenu 103.R/ZL/ZZ (załącznik nr 11 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze i 
lasy, obszar bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią,

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowla-

nych i wykonywania urządzeń wodnych,
b) obowiązuje zakaz sadzenia drzew i krzewów, za 

wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby re-
gulacji wód oraz roślinności stanowiącej element 
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub słu-
żących dla wzmocnienia brzegów, obwałowań 
lub odsypisk,

c) obowiązuje zakaz zmiany ukształtowania terenu 
oraz wykonywania innych robót niż związane z 
regulacją lub utrzymaniem wód,

d) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej może w drodze decyzji zwolnić od po-
wyższych zakazów;

e) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej może w drodze decyzji wskazać sposób 
i rodzaj uprawy i zagospodarowania gruntów 
oraz nakazać usunięcie drzew lub krzewów

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
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a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 
wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 0%.

36. Karta terenu 104.ZR/ZZ (załącznik nr 9 do niniejszej 
Uchwały)

 Obowiązują ustalenia ogólne określone w rozdziale 2 
niniejszej Uchwały oraz:
1) Przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
rekreacyjnej, obszar bezpośredniego zagrożenia 
powodzią,

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowla-

nych i wykonywania urządzeń wodnych,
b) obowiązuje zakaz sadzenia drzew i krzewów, za 

wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby re-
gulacji wód oraz roślinności stanowiącej element 
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub słu-
żących dla wzmocnienia brzegów, obwałowań 
lub odsypisk,

c) obowiązuje zakaz zmiany ukształtowania terenu 
oraz wykonywania innych robót niż związane z 
regulacją lub utrzymaniem wód,

d) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej może w drodze decyzji zwolnić od po-
wyższych zakazów;

e) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej może w drodze decyzji wskazać sposób 
i rodzaj uprawy i zagospodarowania gruntów 
oraz nakazać usunięcie drzew lub krzewów

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem:
a) zakaz podziału terenu na działki budowlane, za 

wyjątkiem wydzielenia nieruchomości dla loka-
lizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych;

10) Stawka procentowa, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) ustala się stawkę 30%.

§ 13

  Karty terenu dla terenów komunikacyjnych

1. Karta terenów: 001.KDG (załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały) 024.KDG, 025.KDG (załącznik nr 11 do ni-
niejszej Uchwały)
1) Przeznaczenie terenu

komunikacja publiczna – droga krajowa nr 20
2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna

ulica główna
3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowe-

go
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

wg wydzieleń geodezyjnych pasa drogowego 
– jak na rys. planu zał. nr 1 i nr 11 do niniejszej 
Uchwały,

b) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,

c) dopuszcza się lokalizację przystanków komu-
nikacji zbiorowej w zatokach autobusowych z 
wiatami dla oczekujących podróżnych,

d) zakaz sytuowania w liniach rozgraniczających 
nowych sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu;

4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie 
drogowym
a) droga o ograniczonym dostępie,
b) obsługa komunikacyjna terenu 2.P/PG (pro-

jektowany zakład przerobu kruszywa) z drogi 
wewnętrznej 040.KDW,

c) zakaz bezpośredniego zjazdu do terenów 1.PG, 
3.PG, 4.PG,obsługa komunikacyjna wyłącznie z 
dróg 041.KDD i 040.KDW po przebudowie skrzy-
żowania dróg z drogą krajową nr 20 (001.KDG) na 
warunkach i w uzgodnieniu z Zarządcą drogi,

d) ustala się wymóg rozdzielenia ruchu samocho-
dowego, pieszego i rowerowego,

e) zakaz parkowania w pasie drogowym;
5) Stawka procentowa, na podstawie której ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  0%
2. Karta terenów: 041.KDG (załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały), 042.KDG, (załącznik nr 2 do niniejszej 
Uchwały),
1) Przeznaczenie terenu

komunikacja publiczna – droga krajowa nr 20 – do-
celowe poszerzenia linii rozgraniczających pasa 
drogowego do szerokości 25m,

2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna
ulica główna

3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowe-
go

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – jak 
na rys. planu zał. nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały, 
poszerzenia drogi krajowej symetrycznie w obie 
strony w stosunku do obecnych linii rozgranicza-
jących drogi krajowej nr 20,

b) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
c) dopuszcza się lokalizację przystanków komu-

nikacji zbiorowej w zatokach autobusowych z 
wiatami dla oczekujących podróżnych,

d) sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu lokalizo-
wać poza jednią w odległości zgodnej z Ustawą 
o drogach publicznych;

e) dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie i 
zabudowę terenu na warunkach i w uzgodnieniu 
z Zarządcą Drogi, zgodnie z Ustawą o drogach 
publicznych

4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie 
drogowym
a) droga o ograniczonym dostępie, zakaz lokalizacji 

nowych bezpośrednich zjazdów,
b) ustala się wymóg rozdzielenia ruchu samocho-

dowego, pieszego i rowerowego,
c) zakaz parkowania w pasie drogowym;

5) Stawka procentowa, na podstawie której ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   0%
3. Karta terenów: 026.KDG (załącznik nr 11 do niniejszej 

Uchwały)
1) Przeznaczenie terenu

komunikacja publiczna – droga wojewódzka nr 214
2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna

ulica główna
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3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowe-
go

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających wg 
wydzieleń geodezyjnych pasa drogowego,

b) wzdłuż drogi nie występują tereny przeznaczone 
do zabudowy, obsługa terenów rolnych i leśnych 
wg dotychczasowych zasad,

c) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
d) dopuszcza się lokalizację przystanków komu-

nikacji zbiorowej w zatokach autobusowych z 
wiatami dla oczekujących podróżnych,

4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie 
drogowym
a) dopuszcza się łączenie ruchu samochodowego, 

pieszego i rowerowego,
5) Stawka procentowa, na podstawie której ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  0%
4. Karta terenów: 002.KDL (załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały) 003.KDL (załącznik nr 5 do niniejszej Uchwa-
ły), 004.KDL, 005.KDL (załącznik nr 7 do niniejszej 
Uchwały), 006.KDL (załącznik nr 8 do niniejszej Uchwa-
ły), 027.KDL, 028.KDL, 029.KDL, 030.KDL (załącznik nr 
11 do niniejszej Uchwały)
1) Przeznaczenie terenu

  komunikacja publiczna
2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna
  ulica lokalna
3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowe-

go
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających wg 

wydzieleń geodezyjnych pasa drogowego,
b) dostępność z terenów zabudowy przyległych do 

ulicy nieograniczona,
c) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
d) dopuszcza się lokalizację przystanków komu-

nikacji zbiorowej w zatokach autobusowych z 
wiatami dla oczekujących podróżnych,

4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie 
drogowym
a) dopuszcza się łączenie ruchu samochodowego, 

pieszego i rowerowego
b) dla drogi powiatowej nr 2403G Kościerzyna-

Wdzydze Kiszewskie-Olpuch obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

— po drodze mogą się poruszać pojazdy o dopusz-
czalnym nacisku na pojedynczą oś do 78,4kN 
(8t),

— przystosowanie drogi do nacisku na pojedyncza 
oś 98kN lub 112,7kN powinno się odbyć na 
koszt i staraniem zainteresowanych stron;

— należy ograniczać zjazdy bezpośrednie, postu-
luje się realizacje dróg wewnętrznych z jednym 
zjazdem zbiorczym;

5) Stawka procentowa, na podstawie której ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  0%
5. Karta terenów: 021.KDD (załącznik nr 2 do niniej-

szej Uchwały), 007.KDD (załącznik nr 4 do niniejszej 
Uchwały), 008.KDD, 009.KDD, 014.KDD (załącznik nr 
5 do niniejszej Uchwały), 010.KDD (załącznik nr 6 do 
niniejszej Uchwały), 011.KDD (załącznik nr 7 do niniej-
szej Uchwały), 012.KDD (załącznik nr 10 do niniejszej 
Uchwały), 031.KDD, 032.KDD, 033.KDD, 034.KDD, 035.
KDD, 036.KDD, 037.KDD, 038.KDD (załącznik nr 11 do 
niniejszej Uchwały)

1) Przeznaczenie terenu
a) komunikacja publiczna droga gminna;

2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna:
a) ulica dojazdowa;

3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowe-
go:

a) szerokość pasa drogowego wg wydzieleń geo-
dezyjnych pasa drogowego

b) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie 

drogowym:
a) rozwiązania geometrii trasy oraz zasady organi-

zacji ruchu wymuszające uspokojenie ruchu,
b) dostępność z terenów zabudowy przyległych do 

ulicy nieograniczona,
c) dopuszcza się w miarę możliwości, odcinkowo, 

realizację zatok postojowych do parkowania 
równoległego w zależności od potrzeb;

6) Stawka procentowa, na podstawie której ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) 0%.

6. Karta terenów: 040.KDW (załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały,) 013.KDW (załącznik nr 5 do niniejszej 
Uchwały), 015.KDW, 016.KDW, 017.KDW (załącznik 
nr 6 do niniejszej Uchwały), 018.KDW (załącznik nr 7 
do niniejszej Uchwały), 019.KDW (załącznik nr 8 do 
niniejszej Uchwały), 020.KDW (załącznik nr 9 do niniej-
szej Uchwały) 22.KDW (załącznik nr 10 do niniejszej 
Uchwały)
1) Przeznaczenie terenu

a) droga wewnętrzna;
2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna:

a) ciąg pieszo-jezdny;
3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowe-

go:
a) szerokość pasa jak na rys. panu zał. do niniejszej 

Uchwały,
b) dopuszcza się realizację nawierzchni bez wyróż-

nienia jezdni i chodników,
c) dopuszcza się parkowanie samochodów osobo-

wych bez ograniczeń;
4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie 

drogowym:
a) rozwiązania geometrii trasy oraz zasady organi-

zacji ruchu wymuszające uspokojenie ruchu,
b) dostępność zabudowy przyległej do ulicy nie-

ograniczona;
5) Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) 0%
7. Karta terenu 039.KK (załącznik nr 11 do niniejszej 

Uchwały)
1) Przeznaczenie terenu

  komunikacja publiczna
2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna

    linia kolejowa
3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowe-

go
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – jak 

na rys. planu zał. nr 11 do niniejszej Uchwały,
4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie 

drogowym
a) linia kolejowa drugorzędna;

5) Stawka procentowa, na podstawie której ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  0%
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Załącznik B
do uchwały Nr XI/253/09
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geo-

dezyjnego Rybaki z wyłączeniem planów miejscowych 

uchwalonych po 1 stycznia 1995 r., gmina Kościerzyna

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicz-

nego wglądu w dniach od 06.08.2009 r. do 31.08.2009 r.

  Na podstawie art. 20 ust 1, w związku z art. art. 17 
ust 12) oraz art. 18 i 19, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Kościerzyna ustala, co następuje:
Do projektu planu miejscowego nie złożono żadnych 
uwag.
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