
UCHWAŁA NR XIX/183/2016
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Okole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20, art. 15, art. 16, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Rada Gminy Starogard Gdański, po 
stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Starogard Gdański zatwierdzonego uchwałą Nr XII/110/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 
16.11.2015r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Okole, zwany dalej „planem”.

§ 2. Plan obejmuje obszar obrębu ewidencyjnego wsi Okole, o powierzchni 181,41 ha, zgodnie z granicami 
określonymi w uchwale nr XXXVI/380/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 września 2013 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Okole.

§ 3. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1. Intensywność zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni 
całkowitej, mierzonej po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad, 
wszystkich kondygnacji budynków znajdujących się na danej działce budowlanej, do powierzchni działki 
budowlanej; w przypadku działek geodezyjnych przeciętych w planie liniami rozgraniczającymi tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, za powierzchnię działki budowlanej należy 
przyjmować jedynie powierzchnię znajdującą się na obszarze jednego terenu – właściwego dla projektowanej 
zabudowy;

2. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków; linie te nie dotyczą okapów i gzymsów, które mogą być wysunięte przed linie 
zabudowy do 0,8m oraz balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, które mogą być 
wysunięte przed linię zabudowy do 1,5 m, chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej; linie te nie 
dotyczą części podziemnych budynków;

3. Powierzchnia zabudowy – powierzchnia działki zajęta przez wszystkie budynki, wyznaczona przez rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię działki z wyłączeniem:

1)  powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, 
markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, itp.;

2)  powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, tj. szklarnie, altany, wiaty;

3)  w przypadku działek geodezyjnych przeciętych w planie liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, za powierzchnię działki budowlanej należy 
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przyjmować jedynie powierzchnię znajdującą się na obszarze jednego terenu – właściwego dla 
projektowanej zabudowy;

4. Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych 
po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub ich 
części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek 
ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. Do 
powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów.

5. Powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: 
konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomieszczenia 
nieużytkowe.

6. Zabudowa towarzysząca – zabudowa uzupełniająca, towarzysząca zabudowie wiodącej, tj. budynki 
gospodarcze, garażowe, altany, itp.;

7. Wysokość budowli – wysokość mierzona od poziomu terenu do górnej powierzchni przekrycia lub do 
najwyższego punktu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

8. Nośnik reklamy – urządzenie reklamowe w jakimkolwiek materialnym wykonaniu, ze stałą lub 
zmienną powierzchnią ekspozycyjną, nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną. Służy do 
eksponowania reklamy ;

9. Zabudowa – budynki.

§ 4. W obszarze planu obowiązują niżej wymienione wymagania.

1. Istniejące drenaże należy bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu 
drenażowego całego obszaru. Ze względu na konieczność okresowej konserwacji, należy pozostawić 
bezpośrednio nad drenażami pas wolny od zabudowy, ogrodzeń, zadrzewień, itp. lub, w przypadku napotkania 
rurociągów drenarskich przy prowadzeniu wykopów pod fundamenty, należy wykonać ich obejście poza obręb 
wykopu.

2. Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, dopuszcza się konserwację i udrożnienie 
cieków wodnych z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz 
skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu 
hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki 
wodne stanowiące ich własność  oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów 
publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Zabrania się grodzenia nieruchomości 
przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także 
zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

3. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych należy zebrać wierzchnią warstwę gleby w celu jej 
późniejszego wykorzystania do prac pielęgnacyjno – porządkowych.

4. Prace niwelacyjne należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

5. Należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, gwarantujące 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

6. Zalecane jest pozostawienie jak największej powierzchni terenu bez pokrycia sztucznymi 
nawierzchniami.

7. Przy realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić ochronę 
siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony 
gatunkowej:

1) Dziko występujących roślin objętych ochroną,

2) Dziko występujących zwierząt objętych ochroną,

3) Dziko występujących grzybów objętych ochroną.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2128

http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powierzchnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powierzchnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwietlenie_sztuczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwietlenie_sztuczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama


8. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 
zaleganiem wód opadowych. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z 
powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

9. Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu 
na znaczne spadki terenu lub występowanie gruntów słabonośnych, dla posadowionych obiektów na etapie 
projektów budowlanych konieczne jest ustalenie kategorii geotechnicznej warunków posadawiania obiektów 
budowlanych z analizą stateczności zbocza wraz z projektem zabezpieczenia skarp przed erozją i osuwiskiem 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz sporządzenie oceny warunków geologiczno - inżynierskich w 
formie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

10. Przez obszar, oznaczony na rysunku planu, przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 
średniego napięcia SN - 15 kV, wzdłuż których obowiązuje pas ograniczeń o szerokości 14m (po 7m w każdą 
stronę od osi linii) oraz znajdują się stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

11. Dopuszcza się sytuowanie budynków stacji transformatorowej bezpośrednio przy granicy działki.

12. Istniejącą i projektowaną sieć infrastruktury technicznej należy przystosować do planowanego 
zagospodarowania, a wszelkie kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy przebudować 
lub dostosować do nowych warunków zabudowy.

13. Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i wyższej od 50m nad poziom terenu podlegają 
zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę.

14. Dla terenów budownictwa mieszkaniowego należy zapewnić źródła nieskażonej wody pitnej i 
technologicznej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw wody, 
w Gminie Starogard Gdański – zgodnie z „Planem zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych w gminie 
Starogard Gdański”.

§ 5. Wprowadza się ustalenia ogólne dla poszczególnych funkcji:

1.  MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej:

1) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są 
zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa o funkcji towarzyszącej,

b) obiekty małej architektury,

c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

3) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) warsztaty samochodowe.

2.  U,MN – teren zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa usługowa, która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest zaliczana do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami,

2) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa o funkcji towarzyszącej,

b) obiekty małej architektury,
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c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

3.  U – teren zabudowy usługowej:

1) Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki zamieszkania zbiorowego – dom seniora,

b) zabudowa usługowa, która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest zaliczana do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko,

2) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) 1 budynek mieszkalny jednorodzinny lub 1 lokal mieszkalny w obrębie nieruchomości, przeznaczony dla 
zarządcy nieruchomości; przy czym jego powierzchnia użytkowa nie może przekraczać powierzchni 
użytkowej wykorzystywanej na cele funkcji wiodącej,

b) zabudowa o funkcji towarzyszącej,

c) obiekty małej architektury,

d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

4.  MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, przy czym na jednej działce dopuszcza się 
lokalizację jednego budynku mieszkalnego,

2) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa o funkcji towarzyszącej,

b) obiekty małej architektury,

c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

5.  P,U – teren zabudowy produkcyjnej oraz usługowej:

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa produkcyjna,

b) zabudowa usługowa,

c) zabudowa produkcyjno – usługowa,

2) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) 1 budynek mieszkalny jednorodzinny lub 1 lokal mieszkalny w obrębie nieruchomości, przeznaczony dla 
zarządcy nieruchomości; przy czym jego powierzchnia użytkowa nie może przekraczać powierzchni 
użytkowej wykorzystywanej na cele funkcji wiodącej,

b) zabudowa o funkcji towarzyszącej,

c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

6.  US – teren sportu i rekreacji:

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) teren sportu i rekreacji,

b) zieleń urządzona,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa związana ze sportem i rekreacją: tj. np. place zabaw, szatnie, sanitariaty, trybuny, itp.,

b) tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne,

c) zabudowa o funkcji towarzyszącej,
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d) obiekty małej architektury,

e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

7.  RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych:

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą:  budynki mieszkalne,  inwentarskie i 
gospodarcze,

b) dopuszcza się jeden zespół zabudowy zagrodowej w ramach jednego gospodarstwa  rolnego,

c) lokalizacja nowej zabudowy zagrodowej możliwa wyłącznie dla gospodarstw rolnych o powierzchni 
min. 1 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy,

d) stajnia,

e) ujeżdżalnia,

f) budowle związane z rolnictwem oraz z prowadzeniem stadniny koni,

g) chów lub hodowla zwierząt w liczbie mniejszej niż 20 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, a 
dla terenu nr 47.RM w liczbie mniejszej niż 10 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) funkcja agroturystyki,

b) zabudowa o funkcji towarzyszącej,

c) obiekty małej architektury,

d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

8.  RU – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 
gospodarstwach leśnych i rybackich:

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą:  budynki mieszkalne, inwentarskie i 
gospodarcze,

b) zabudowa produkcyjna związana z działalnością rolniczą,

c) budowle związane z rolnictwem,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa o funkcji towarzyszącej,

b) obiekty małej architektury,

c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

9.  ZP – teren zieleni urządzonej:

1)  Wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zieleń urządzona,

b) zabudowa gospodarcza,

c) altany, wiaty, place zabaw, boiska,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obiekty małej architektury,

b) ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

10.  ZP1 – teren zieleni urządzonej:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2128



1)  Wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zieleń urządzona niskopienna,

b) altany, wiaty i inne budowle nie związane trwale z gruntem,

c) place zabaw, boiska,

d) obiekty małej architektury,

2)  Wykluczone formy zagospodarowania terenu:

a)  lokalizacja infrastruktury technicznej i drogowej,

b)  nasadzenia zieleni wysokiej, tj. drzew i jej karczunku.

11.  R – teren rolniczy:

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) uprawy rolne i ogrodnicze,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dla terenu nr 53.R: zabudowa gospodarcza, altany, wiaty, place zabaw, boiska,

b) zalesienia,

c) budowle związane z rolnictwem,

d) obiekty małej architektury,

e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

12.  ZL – teren leśny:

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lasy,

b) ochrona rzeźby terenu,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zalesienia,

b) obiekty małej architektury,

c) budowle związane z gospodarką leśną,

d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

13.  R/ZZ1 – teren rolniczy – obszar szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wierzycy.

1)  Wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zainwestowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14.  ZL/ZZ1 –  teren leśny – obszar szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wierzycy.

1)  Wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zainwestowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.  R,ZL/ZZ1 – teren rolniczy i leśny – obszar szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wierzycy.

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zainwestowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

16.  R/ZZ2 – teren rolniczy – obszar zagrożony powodzią od rzeki Wierzycy, na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) uprawy rolne i ogrodnicze,
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2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zalesienia,

b) budowle związane z rolnictwem,

c) obiekty małej architektury,

d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

17.  ZL/ZZ2 – teren leśny – obszar zagrożony powodzią od rzeki Wierzycy, na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lasy,

b) ochrona rzeźby terenu,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zalesienia,

b) obiekty małej architektury,

c) budowle związane z gospodarką leśną,

d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

18.  R,ZL/ZZ2 – teren rolniczy i leśny – obszar zagrożony powodzią od rzeki Wierzycy, na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

1)  Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) uprawy rolne i ogrodnicze,

b) lasy,

c) ochrona rzeźby terenu,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zalesienia,

b) obiekty małej architektury,

c) budowle związane z rolnictwem i gospodarką leśną,

d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

19.  WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych – rzeka Wierzyca:

1)  Wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wody powierzchniowe śródlądowe,

2)  Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) pomosty, mosty i kładki piesze.

20.  Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

1) KDZ – teren drogi publicznej zbiorczej,

2) KDD – teren drogi publicznej dojazdowej,

3) KDW – teren drogi wewnętrznej,

4) KXP – teren ciągu pieszo – jezdnego,

5) KX –  teren ciągu pieszego.

§ 6. W obszarze planu obowiązują niżej wymienione ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów:
1. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 1 ÷ 4
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
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MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 1.MN,U – 1,79 ha,  c) teren nr 3.MN,U – 2,08 ha,
b) teren nr 2.MN,U – 0,31 ha,  d) teren nr 4.MN,U – 0,25 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 4,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo – usługowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne 
dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 40%,
c) intensywność zabudowy:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 1,2,
- dla dz. nr 34/21 i 34/22 (teren nr 3.MN,U): nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 1,6.
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy:
- nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy towarzyszącej: nie więcej niż 6,0 m,
- dla dz. nr 34/21 i 34/22 (teren nr 3.MN,U): nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 10,0 m, dla zabudowy towarzyszącej: nie więcej niż 6,0 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru:
- nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku,
- dla dz. nr 34/21 i 34/22 (teren nr 3.MN,U): nie więcej niż 0,9m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku,
g) geometria dachu:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 40% szerokości elewacji równoległej do głównej kalenicy,
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski,
- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,
- dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu 
dachu bryły głównej budynku,
- dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 30º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim,
h) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy, która nie spowoduje dalszych przekroczeń dopuszczalnych 
wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli 
budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry,
i) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych; należy stosować materiały tradycyjne; pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, 
betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości,
j) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”,
k) zakaz stosowania przęseł żelbetowych w ogrodzeniach, od strony dróg publicznych,
l) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 2 m2.
m) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni: 1000m2, dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych 
istniejących w momencie wejścia w życie planu,
n) na terenie nr 3.MN,U: dz. nr 34/33 do scalenia z dz. nr 34/37,
o) minimalna powierzchnia działki budowlanej, określona w § 6 ust. 1 pkt 7 lit. m nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk - zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazdy z dróg publicznych dojazdowych oraz z dróg wewnętrznych,
b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości:
- min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług,
- min. 1 miejsce postojowe/ 1 pokój noclegowy,
- min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie,
- min. 1 miejsce postojowe/ 2 zatrudnionych,
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie,
ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe na usługę,
c) w ramach miejsc postojowych należy zapewnić miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,
- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100,
- 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
d) miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową winny spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych,
e) woda:  z sieci wodociągowej,
f) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków 
do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować 
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zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
g) wody opadowe:
- odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,
h) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła,
i) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
j) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,
k) gaz: z sieci gazowej, po jej rozbudowie,
l) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU  O  NR 5
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
U,MN – teren zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 5.U,MN – 1,94 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.2 pkt 4,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo – usługowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%
c) intensywność zabudowy:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,9,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy:
- nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy towarzyszącej: nie więcej niż 6,0 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru:
- nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku,
g) geometria dachu:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 40% szerokości elewacji równoległej do głównej kalenicy,
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski,
- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,
- dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu 
dachu bryły głównej budynku,
h) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych; należy stosować materiały tradycyjne; pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, 
betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości,
i) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”,
j) zakaz stosowania przęseł żelbetowych w ogrodzeniach, od strony dróg publicznych,
k) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 2 m2.
l) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni: 1000m2, dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych 
istniejących w momencie wejścia w życie planu,
m) minimalna powierzchnia działki budowlanej, określona w § 6 ust. 2 pkt 7 lit. l nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) nie dotyczy.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazdy z dróg publicznych dojazdowych oraz z dróg wewnętrznych,
b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości:
- min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług,
- min. 1 miejsce postojowe/ 1 pokój noclegowy,
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- min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie,
- min. 1 miejsce postojowe/ 2 zatrudnionych,
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie,
ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe na usługę,
c) w ramach miejsc postojowych należy zapewnić miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,
- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100,
- 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
d) miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową winny spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych,
e) woda:  z sieci wodociągowej;  w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody,
f) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków 
do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować 
zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
g) wody opadowe:
- odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,
h) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła,
i) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
j) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,
k) gaz: z sieci gazowej, po jej rozbudowie,
l) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%
3. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU  O  NR 5a
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
U – teren zabudowy usługowej.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 5a.U – 1,27 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.3 pkt 4, 5.
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania 
inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
c) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów domów opieki społecznej,
d) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją nr 362/A z dnia 15.12.1978 r.; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%
c) intensywność zabudowy:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,9,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy:
- nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy towarzyszącej: nie więcej niż 6,0 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru:
- nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku,
g) geometria dachu:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 40% szerokości elewacji równoległej do głównej kalenicy,
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski,
- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,
- dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu 
dachu bryły głównej budynku,
h) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych; należy stosować materiały tradycyjne; pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, 
betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości,
i) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”,
j) zakaz stosowania przęseł żelbetowych w ogrodzeniach, od strony dróg publicznych,
k) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 2 m2.
l) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni: 3500 m2,
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m) minimalna powierzchnia działki budowlanej, określona w § 6 ust. 3 pkt 7 lit. l nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków - zagospodarowanie 
terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazd z drogi publicznej dojazdowej,
b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości:
- min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług,
- min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie,
- min. 1 miejsce postojowe/ 2 zatrudnionych,
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie,
c) w ramach miejsc postojowych należy zapewnić miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,
- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100,
- 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
d) miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową winny spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych,
e) woda:  z sieci wodociągowej,
f) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków 
do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować 
zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
g) wody opadowe:
- odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,
h) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła,
i) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
j) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,
k) gaz: z sieci gazowej, po jej rozbudowie,
l) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 30%
4. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 6 ÷ 34
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 6.MN – 0,45 ha,      i) teren nr 14.MN – 0,75 ha,      r) teren nr 22.MN – 0,64 ha,    za) teren nr 30.MN – 1,55 ha,
b) teren nr 7.MN – 0,11 ha,      j) teren nr 15.MN – 1,31 ha,      s) teren nr 23.MN – 1,18 ha,    zb) teren nr 31.MN – 0,67 ha,
c) teren nr 8.MN – 0,37 ha,     k) teren nr 16.MN – 1,77 ha,       t) teren nr 24.MN – 0,14 ha,    zc) teren nr 32.MN – 0,54 ha,
d) teren nr 9.MN – 0,41 ha,      l) teren nr 17.MN – 1,26 ha,      u) teren nr 25.MN – 2,31 ha,    zd) teren nr 33.MN – 0,84 ha,
e) teren nr 10.MN – 0,65 ha,    m) teren nr 18.MN – 1,16 ha,     w) teren nr 26.MN – 2,08 ha,    ze) teren nr 34.MN – 2,48 ha,
f) teren nr 11.MN – 0,34 ha,     n) teren nr 19.MN – 0,80 ha,      y) teren nr 27.MN – 1,60 ha,
g) teren nr 12.MN – 1,98 ha,     o) teren nr 20.MN – 1,59 ha,      x) teren nr 28.MN – 1,12 ha,
h) teren nr 13.MN – 0,88 ha,     p) teren nr 21.MN – 0,26 ha,      z) teren nr 29.MN – 0,96 ha,

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.4 pkt 4, 5,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania 
inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
c) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją nr 362/A z dnia 15.12.1978 r.; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne 
dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.
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7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- dla dz. nr 34/19, 34/20, 150/12 (teren nr 10.MN), dla dz. nr 46/47 ÷ 46/54 (teren nr 12.MN), oraz dla terenu nr 9.MN:
nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%,
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 25%
c) intensywność zabudowy:
- dla dz. nr 34/19 i 34/20 (teren nr 10.MN): nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 1,2.
- dla dz. nr 150/12 (teren nr 10.MN), dla dz. nr 46/47 ÷ 46/54 (teren nr 12.MN), oraz dla terenu nr 9.MN: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,9.
- dla pozostałych terenów: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,75,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy:
- dla dz. nr 34/19 i 34/20 (teren nr 10.MN): nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 10,0 m, dla zabudowy towarzyszącej: nie więcej niż 6,0 m,
- dla pozostałych terenów: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy towarzyszącej: nie więcej niż 6,0 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru:
- dla dz. nr 34/19 i 34/20 (teren nr 10.MN): nie więcej niż 0,9m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku,
- dla pozostałych terenów: nie więcej niż 0,5m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku,
g) geometria dachu:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 40% szerokości elewacji równoległej do głównej kalenicy,
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski,
- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º,
- dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu 
dachu bryły głównej budynku,
- dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 30º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim,
h) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy, która nie spowoduje dalszych przekroczeń dopuszczalnych 
wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli 
budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry,
i) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych; należy stosować materiały tradycyjne; pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, 
betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości,
j) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”,
k) zakaz stosowania przęseł żelbetowych w ogrodzeniach, od strony dróg publicznych,
l) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 1 m2,
m) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni:
- dla terenów nr 12.MN ÷ 14.MN: 1500m2,
- dla pozostałych terenów: 1000m2,
- dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych istniejących w momencie wejścia w życie planu.
n) na terenie nr 10.MN: dz. nr 34/32 do scalenia z dz. nr 34/5,
o) na terenie nr 18.MN: dz. nr 49/5 do scalenia z dz. nr 101, dz. nr 49/4 do scalenia z dz. nr 100, dz. nr 49/8 do scalenia z dz. nr 99,
p) na terenie nr 34.MN: dz. nr 60/15 do scalenia z dz. nr 60/25 lub z dz. nr 60/28; dopuszcza się podział dz. nr 60/15 na dwie części
oraz scalenie ich z działkami nr 60/25 i 60/28.
r) minimalna powierzchnia działki budowlanej, określona w § 6 ust. 4 pkt 7 lit. m nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska 
archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków - zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazdy z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2706G), z dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych,
b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości:
- min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług,
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie,
c) w ramach miejsc postojowych należy zapewnić miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,
- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100,
- 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
d) miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową winny spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych,
e) woda:  z sieci wodociągowej;  w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody,
f) ścieki sanitarne:
- dla terenu nr 16.MN: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do przydomowych oczyszczalni ścieków lub do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania 
sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci,
- dla pozostałych terenów: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem 
ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie 
zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
g) wody opadowe:
- odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,
- zakaz odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do rzeki Wierzycy,
h) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła,
i) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
j) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,
k) gaz: z sieci gazowej, po jej rozbudowie,
l) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.
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12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) dla terenów nr 6.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 20.MN, dla działki nr 46/32 w terenie 16.MN, dla działek nr 46/58, 46/61, 46/71, 46/72 w terenie 12.MN, dla działek 
nr 46/63, 46/66, 46/67 w terenie 13.MN oraz dla działek nr  46/64, 46/68 w terenie 14.MN – 30%,
b) dla pozostałych terenów – 0%.
5. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 35 ÷ 37
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
P,U – teren zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 35.P,U – 0,15 ha,
b) teren nr 36.P,U – 0,31 ha,
c) teren nr 37.P,U – 1,84 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.5 pkt 4,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam,
d) od strony granicy z terenami mieszkaniowymi należy wprowadzić pas zieleni ochronnej – wg rysunku planu.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
b) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, 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,
c) uciążliwości aerosanitarne pochodzące z inwestycji nie mogą przekraczać dopuszczalnych standardów emisyjnych ani powodować pogorszenia standardów jakości 
środowiska.
d) tereny nr 36.P,U i 37.P,U zlokalizowane są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, która  pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 30%,
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż  – 0,9,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 10% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 9,0 m,
f) geometria dachu: nie określa się,
g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”,
i) zakaz stosowania przęseł żelbetowych w ogrodzeniach, od strony dróg publicznych,
j) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 2 m2,
k) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni:
- dla terenu nr 35.P,U: 1500m2,
- dla pozostałych terenów: 3000m2, dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych istniejących
w momencie wejścia w życie planu,
l) minimalna powierzchnia działki budowlanej, określona w § 6 ust. 5 pkt 7 lit. k nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą 
techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) nie dotyczy.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazdy z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2706G), z drogi wewnętrznej oraz ciągu pieszo – jezdnego,
b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości:
- min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług,
- min. 1 miejsce postojowe / 2 zatrudnionych,
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie;
c) w ramach miejsc postojowych należy zapewnić miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,
- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100,
- 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
d) miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową winny spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych,
e) woda:  z sieci wodociągowej,
f) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków 
do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować 
zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
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g) wody opadowe:
- odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,
h) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła,
i) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
j) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,
k) gaz: z sieci gazowej, po jej rozbudowie,
l) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a)  teren 35 P,U – 30%, pozostałe – 0%
6. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU O NR 38
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
US – teren sportu i rekreacji.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 38.US – 0,30 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 4,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 20%,
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż  – 0,3,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy: nie więcej niż 6,0 m,
f) geometria dachu: nie określa się ,
h) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych.
i) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”,
j) zakaz stosowania przęseł żelbetowych w ogrodzeniach, od strony dróg publicznych,
k) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 1 m2,
l) zakaz podziału na działki budowlane.
m) zakaz podziału na działki budowlane, określony w § 6 ust. 5 pkt 7 lit. l nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i 
drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) nie dotyczy.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazd z drogi publicznej dojazdowej lub z drogi wewnętrznej,
b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości:
- min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług,
c) w ramach miejsc postojowych należy zapewnić miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,
- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100,
- 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
d) miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową winny spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych,
e) woda:  z sieci wodociągowej,
f) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków 
do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować 
zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
g) wody opadowe:
- odprowadzenie wód opadowych na teren w granicach własności,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,
h) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła,
i) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
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j) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,
k) gaz: z sieci gazowej po jej rozbudowie,
l) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%
7. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 39 ÷ 50
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 39.RM – 0,69 ha,    d) teren nr 42.RM – 0,36 ha,      g) teren nr 45.RM – 3,48 ha,       j) teren nr 48.RM – 0,69 ha,
b) teren nr 40.RM – 0,57 ha,    e) teren nr 43.RM – 1,44 ha,      h) teren nr 46.RM – 0,66 ha,      k) teren nr 49.RM – 0,77 ha,
c) teren nr 41.RM – 0,40 ha,     f) teren nr 44.RM – 1,51 ha,       i) teren nr 47.RM – 1,90 ha,       l) teren nr 50.RM – 1,55 ha,

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 7 pkt 4, 5,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam,
d) od strony granicy z terenami mieszkaniowymi należy wprowadzić pas zieleni ochronnej o min. szerokości 6m – wg rysunku planu.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania 
inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
c) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej,
d) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest obiekt o wartościach historyczno – kulturowych, wpisany do gminnej ewidencji zabytków:
budynek mieszkalny (dz. nr 31/1 –  na rysunku planu nr I) XIX wiek 1887 r.; wszelkie działania inwestycyjne dotyczące powyższego budynku podlegają uzgodnieniu z 
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) ww. obiekt o wartościach historyczno – kulturowych podlega ochronie w zakresie:
- historycznej bryły, kształtu dachu, formy architektonicznej,
- historycznego detalu architektonicznego, w tym wielkości i kształtu otworów okiennych i drzwiowych wraz z historycznymi podziałami stolarki,
- historycznych materiałów budowlanych i kolorystyki,
c) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją nr 362/A z dnia 15.12.1978 r.; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
d) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne 
dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 20%,
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,6,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy:
- dla zabudowy mieszkalnej: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m,
- dla budynków inwentarskich i gospodarczych: nie więcej niż 10,0 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6 m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku,
g) geometria dachu:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 40% szerokości elewacji równoległej do głównej kalenicy,
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski,
- dla budynków inwentarskich i gospodarczych kąt nachylenia połaci 20º÷45º,
- dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu 
dachu bryły głównej budynku,
- dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 30º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim,
h) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy, która nie spowoduje dalszych przekroczeń dopuszczalnych 
wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli 
budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry,
i) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych; należy stosować materiały tradycyjne; pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, 
betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości,
j) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”,
k) zakaz stosowania przęseł żelbetowych w ogrodzeniach, od strony dróg publicznych,
l) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 1 m2.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
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a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska 
archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków - zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazdy z dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych,
b) woda:  z sieci wodociągowej;  w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody,
c) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do przydomowych oczyszczalni ścieków lub do zbiorników 
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania 
sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci,
d) wody opadowe:
- odprowadzenie wód opadowych na teren w granicach własności,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,
- zakaz odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do rzeki Wierzycy,
e) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła,
f) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
g) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,
h) gaz: z sieci gazowej po jej rozbudowie,
i) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
8. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU  O  NR 51
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
RU – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 51.RU – 0,83 ha,

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 4,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
b) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, 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,
c) uciążliwości aerosanitarne pochodzące z inwestycji nie mogą przekraczać dopuszczalnych standardów emisyjnych ani powodować pogorszenia standardów jakości 
środowiska.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 25%,
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,75,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy:
- dla zabudowy mieszkalnej: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; tj. nie więcej niż 9,0 m,
- dla budynków inwentarskich i gospodarczych: nie więcej niż 10,0 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,5 m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku,
g) geometria dachu:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; w przypadku zastosowania dachu 
wielospadowego długość głównej kalenicy: min. 40% szerokości elewacji równoległej do głównej kalenicy,
- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. kąt nachylenia połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski,
- dla budynków inwentarskich i gospodarczych kąt nachylenia połaci 20º÷45º,
- dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu 
dachu bryły głównej budynku,
h) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych; należy stosować materiały tradycyjne; pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, 
betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości,
i) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”,
j) zakaz stosowania przęseł żelbetowych w ogrodzeniach, od strony dróg publicznych,
k) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 2 m2.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
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a) nie dotyczy

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazd z drogi wewnętrznej,
b) woda:  z sieci wodociągowej,
c) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem 
ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie 
zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
d) wody opadowe:
- odprowadzenie wód opadowych na teren w granicach własności,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,
e) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła,
f) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
g) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,
h) gaz: z sieci gazowej po jej rozbudowie,
i) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
9. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU  O  NR 52
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
ZP – teren zieleni urządzonej

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 52.ZP – 0,72 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 9 pkt 4,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo;
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 15%,
c) intensywność zabudowy:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,15,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy: nie więcej niż 6,0 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru: nie określa się
g) geometria dachu: nie określa się
h) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
i) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) nie dotyczy.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazd z dróg wewnętrznych,
b) woda:  z sieci wodociągowej;  w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody,
c) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem 
ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie 
zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
d) wody opadowe:
- odprowadzenie wód opadowych na teren w granicach własności,
- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,
e) ogrzewanie: nie dotyczy,
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f) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
g) telekomunikacja: nie dotyczy,
h) gaz: nie dotyczy,
i) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
10. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU  O  NR 52a
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
ZP1 – teren zieleni urządzonej

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 52a.ZP – 0,65 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 10 pkt 4, 5,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków 
decyzją nr 362/A z dnia 15.12.1978 r.; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo;
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 10%,
c) intensywność zabudowy:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,10,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 70% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy: nie więcej niż 4,0 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru: nie określa się
g) geometria dachu: nie określa się
h) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
i) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków - zagospodarowanie 
terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazd z drogi publicznej dojazdowej poprzez teren o nr 5a.U,
b) woda: nie dotyczy,
c) ścieki sanitarne: nie dotyczy,
d) wody opadowe: odprowadzenie wód opadowych na teren w granicach własności,
e) ogrzewanie: nie dotyczy,
f) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
g) telekomunikacja: nie dotyczy,
h) gaz: nie dotyczy,
i) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
11. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU  O  NR  53
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1)   PRZEZNACZNIE TERENU
R – teren rolniczy

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 53.R –   5,26 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 11 pkt 4, 5,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne 
dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) linie zabudowy: od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo;
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 4%,
c) intensywność zabudowy:
- nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 0,05,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 80% powierzchni działki,
e) wysokość zabudowy: nie więcej niż 6,0 m,
f) poziom posadowienia posadzki parteru: nie określa się
g) geometria dachu: nie określa się
h) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych,
i) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”,

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazd z dróg publicznych dojazdowych,
b) woda:  z sieci wodociągowej,
c) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem 
ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie 
zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
d) wody opadowe: odprowadzenie wód opadowych na teren w granicach własności,
e) ogrzewanie: nie dotyczy
f) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii,
g) telekomunikacja: nie dotyczy
h) gaz: nie dotyczy
i) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie ustala się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
12. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 54 ÷ 69
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
R – teren rolniczy

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 54.R – 2,74 ha,   e) teren nr 58.R – 0,20 ha,   i) teren nr 62.R –  0,37 ha,   m) teren nr 66.R –  1,57 ha,
b) teren nr 55.R – 0,26 ha,    f) teren nr 59.R – 3,31 ha,   j) teren nr 63.R –  0,33 ha,    n) teren nr 67.R – 14,16 ha,
c) teren nr 56.R – 6,24 ha,   g) teren nr 60.R – 6,78 ha,   k) teren nr 64.R –  1,40 ha,   o) teren nr 68.R –   0,11 ha,
d) teren nr 57.R – 0,10 ha,   h) teren nr 61.R – 0,77 ha,   l) teren nr 65.R – 10,35 ha,   p) teren nr 69.R –   7,03 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 12 pkt 4, 5,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam,
d) istniejące grunty leśne do pozostawienia i ochrony,
e) część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w obszarze potencjalnie narażonym na osuwanie się mas ziemnych.
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4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania 
inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
c) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją nr 362/A z dnia 15.12.1978 r.; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne 
dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nie dotyczy.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska 
archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków - zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazdy z dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo – jezdnych oraz poprzez tereny rolne i leśne.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
13. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 70 ÷ 84
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
ZL – teren leśny

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 70.ZL – 0,55 ha,    f) teren nr 75.ZL – 8,71 ha,   k) teren nr 80.ZL – 9,73 ha,
b) teren nr 71.ZL – 0,53 ha,   g) teren nr 76.ZL – 1,22 ha,    l) teren nr 81.ZL – 0,63 ha,
c) teren nr 72.ZL – 0,07 ha,   h) teren nr 77.ZL – 4,39 ha,   m) teren nr 82.ZL – 4,64 ha,
d) teren nr 73.ZL – 0,28 ha,    i) teren nr 78.ZL – 5,52 ha,    n) teren nr 83.ZL – 0,91 ha,
e) teren nr 74.ZL –  2,17 ha,   j) teren nr 79.ZL – 4,43 ha,    o) teren nr 84.ZL – 1,86 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 13 pkt 4, 5,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w obszarze potencjalnie narażonym na osuwanie się mas ziemnych.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania 
inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
c) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją nr 362/A z dnia 15.12.1978 r.; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne 
dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nie dotyczy.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska 
archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków - zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazdy z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2706G), z dróg publicznych dojazdowych, z dróg wewnętrznych, ciągów pieszo – jezdnych oraz poprzez tereny rolne i 
leśne.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
14. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 85 ÷ 90
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
R/ZZ1 – teren rolniczy – obszar szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wierzycy.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 85.R/ZZ1 – 0,0410 ha,    d) teren nr 88.R/ZZ1 – 0,1338 ha,
b) teren nr 86.R/ZZ1 – 0,0091 ha,    e) teren nr 89.R/ZZ1 – 0,0081 ha,
c) teren nr 87.R/ZZ1 – 0,0175 ha,     f) teren nr 90.R/ZZ1 – 0,5883 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.14 pkt 4,
b) zainwestowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub po uzyskaniu zgody na odstępstwo,
c) część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w obszarze potencjalnie narażonym na osuwanie się mas ziemnych.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
b) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania inwestycyjne 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nie dotyczy.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) teren położony jest w obszarze zagrożonym powodzią od rzeki Wierzycy, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat – 
oznaczony na rysunku planu, zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne lub po uzyskaniu zgody na odstępstwo.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) nie określa się.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
15. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 91 ÷ 95
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
ZL/ZZ1 – teren leśny – obszar szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wierzycy.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 91.ZL/ZZ1 – 0,0041 ha,    d) teren nr 94.ZL/ZZ1 – 0,0008 ha,
b) teren nr 92.ZL/ZZ1 – 0,3741 ha,    e) teren nr 95.ZL/ZZ1 – 0,0058 ha.
c) teren nr 93.ZL/ZZ1 – 0,0325 ha,

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
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a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.15 pkt 4,
b) zainwestowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub po uzyskaniu zgody na odstępstwo,
c) część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w obszarze potencjalnie narażonym na osuwanie się mas ziemnych.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
b) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania inwestycyjne 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nie dotyczy.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) teren położony jest w obszarze zagrożonym powodzią od rzeki Wierzycy, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat – 
oznaczony na rysunku planu, zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne lub po uzyskaniu zgody na odstępstwo.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) nie określa się.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
16. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 96 ÷ 100
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
R,ZL/ZZ1 – teren rolniczy i leśny – obszar szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wierzycy.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 96.R,ZL/ZZ1 – 0,0373 ha,    d) teren nr 99.R,ZL/ZZ1 – 0,0163 ha,
b) teren nr 97.R,ZL/ZZ1 – 0,0435 ha,    e) teren nr 100.R,ZL/ZZ1 – 0,0403 ha.
c) teren nr 98.R,ZL/ZZ1 – 0,1285 ha,

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.16 pkt 4,
b) zainwestowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub po uzyskaniu zgody na odstępstwo,
c) część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w obszarze potencjalnie narażonym na osuwanie się mas ziemnych.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
b) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania inwestycyjne 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nie dotyczy.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) teren położony jest w obszarze zagrożonym powodzią od rzeki Wierzycy, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat – 
oznaczony na rysunku planu, zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne lub po uzyskaniu zgody na odstępstwo.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
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a) nie określa się.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
17. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 101 ÷ 106
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
R/ZZ2 – teren rolniczy – obszar zagrożony powodzią od rzeki Wierzycy, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 101.R/ZZ2 – 0,0009 ha,    d) teren nr 104.R/ZZ2 – 0,0343 ha,
b) teren nr 102.R/ZZ2 – 0,0053 ha,    e) teren nr 105.R/ZZ2 – 0,0160 ha,
c) teren nr 103.R/ZZ2 – 0,0011 ha,     f) teren nr 106.R/ZZ2 – 0,0068 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.17 pkt 4,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam,
d) część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w obszarze potencjalnie narażonym na osuwanie się mas ziemnych.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
b) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania inwestycyjne 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nie dotyczy.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) teren położony jest w obszarze zagrożonym powodzią od rzeki Wierzycy, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat – 
oznaczony na rysunku planu.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazdy z dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo – jezdnych oraz poprzez tereny rolne i leśne.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
18. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU  O  NR 107
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
ZL/ZZ2 – teren leśny – obszar zagrożony powodzią od rzeki Wierzycy, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 107.ZL/ZZ2 – 0,0188 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.18 pkt 4.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
b) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania inwestycyjne 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
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5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nie dotyczy.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) teren położony jest w obszarze zagrożonym powodzią od rzeki Wierzycy, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat – 
oznaczony na rysunku planu.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazd z ciągu pieszo – jezdnego oraz poprzez tereny rolne i leśne.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
19. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 108 i 109
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
R,ZL/ZZ2 – teren rolniczy i leśny – obszar zagrożony powodzią od rzeki Wierzycy, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 108.R,ZL/ZZ2 – 0,1462 ha,
b) teren nr 109.R,ZL/ZZ2 – 0,0154 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.19 pkt 4,
b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej,
c) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
b) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania inwestycyjne 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nie dotyczy.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) teren położony jest w obszarze zagrożonym powodzią od rzeki Wierzycy, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat – 
oznaczony na rysunku planu.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazdy z dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo – jezdnych oraz poprzez tereny rolne i leśne.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 2128



13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
20. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW O NR 110 i 111
1)   PRZEZNACZNIE TERENU
WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych – rzeka Wierzyca.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 110.WS – 4,38 ha,
b) teren nr 111.WS – 0,24 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.20 pkt 4,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w obszarze potencjalnie narażonym na osuwanie się mas ziemnych.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
b) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania inwestycyjne 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) nie dotyczy.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
a) nie dotyczy.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) nie określa się.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW 
WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
a) 0%.
21. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENU  O  NR 112
1)   PRZEZNACZNIE TERENU:
KDZ – teren drogi publicznej zbiorczej.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 112.KDZ – 1,36 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO:
a) nie dotyczy.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) nie dotyczy.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA 
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PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 4 m do 28 m, wg rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi, określonych w obowiązujących 
przepisach, w zależności od lokalnych warunków.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW:
a) nie dotyczy.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)  USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wody opadowe: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW:
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ 
LUB REKULTYWACJI:
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 
OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I 
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:
a) 0%
22. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 113 ÷ 117
1)   PRZEZNACZNIE TERENU:
KDD – teren drogi publicznej dojazdowej.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 113.KDD – 2,21 ha,
b) teren nr 114.KDD – 0,79 ha,
c) teren nr 115.KDD – 1,48 ha,
d) teren nr 116.KDD – 0,96 ha,
e) teren nr 117.KDD – 0,35 ha,

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.22 pkt 5,
b) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO:
a) nie dotyczy.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 2128



a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 362/A z dnia 
15.12.1978 r.; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 10 m, wg rysunku planu; nie dotyczy narożnych ścięć,
b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi, określonych w obowiązujących 
przepisach, w zależności od lokalnych warunków.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 
oraz strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków - 
zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)  USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wody opadowe: zgodnie z obowiązującymi przepisami; zakaz odprowadzania wód opadowych bezpośrednio 
do rzeki Wierzycy.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW:
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ 
LUB REKULTYWACJI:
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 
OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I 
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:
a) 0%
23. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 118 ÷ 129
1)   PRZEZNACZNIE TERENU:
KDW – teren drogi wewnętrznej.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 118.KDW – 2,41 ha,  e) teren nr 122.KDW – 0,28 ha,   i) teren nr 126.KDW – 0,29 ha,  m) teren nr 
130.KDW – 0,55 ha.
b) teren nr 119.KDW – 0,16 ha,   f) teren nr 123.KDW – 0,22 ha,   j) teren nr 127.KDW – 0,28 ha,
c) teren nr 120.KDW – 0,40 ha,   g) teren nr 124.KDW – 0,44 ha,  k) teren nr 128.KDW – 0,16 ha,
d) teren nr 121.KDW – 0,29 ha,   h) teren nr 125.KDW – 0,15 ha,   l) teren nr 129.KDW – 0,12 ha.
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3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 23 pkt 5,
b) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO:
a) nie dotyczy.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 6 m do 18 m, wg rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi, określonych w obowiązujących 
przepisach, w zależności od lokalnych warunków.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - 
zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)  USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wody opadowe: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW:
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ 
LUB REKULTYWACJI:
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 
OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I 
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:
a) 0%
24. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 130 ÷ 136
1)   PRZEZNACZNIE TERENU:
KXP – teren ciągu pieszo – jezdnego.
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2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 131. KXP – 0,05 ha,   d) teren nr 134. KXP – 0,07 ha,
b) teren nr 132. KXP – 0,08 ha,   e) teren nr 135. KXP – 0,31 ha,
c) teren nr 133. KXP – 0,03 ha,    f) teren nr 136. KXP – 0,08 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust.24 pkt 4, 5,
b) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Wierzycy, działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony 
Siedlisk - „Dolina Wierzycy” (PLH220094), działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 362/A z dnia 
15.12.1978 r.; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 4 m do 7 m, wg rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi, określonych w obowiązujących 
przepisach, w zależności od lokalnych warunków.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 
oraz strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków - 
zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)  USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wody opadowe: zgodnie z obowiązującymi przepisami; zakaz odprowadzania wód opadowych bezpośrednio 
do rzeki Wierzycy.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW:
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a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ 
LUB REKULTYWACJI:
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 
OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I 
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:
a) 0%
25. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW  O  NR 137 i 138
1)   PRZEZNACZNIE TERENU:
KX – teren ciągu pieszego.

2)   POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren nr 137.KX – 0,03 ha,
b) teren nr 138.KX – 0,02 ha.

3)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) należy stosować zasady, o których mowa w § 6 ust. 25 pkt 5,
b) zakaz lokalizacji nośników reklam.

4)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO:
a) nie ustala się.

5)   USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych; obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami.

6)   USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB  KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nie określa się.

7)   USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: 4 m, wg rysunku planu.

8)   USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW:
a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego 
- zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)   USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
a) nie określa się.

10)  USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wody opadowe: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 
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ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW:
a) nie określa się.

12)  USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ 
LUB REKULTYWACJI:
a) nie dotyczy.

13)  USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 
OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I 
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:
a) 0%

§ 7. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części, są:

1) Część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 (załącznik 
nr 1);

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 8. Tracą  moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone nw. uchwałami Rady 
Gminy Starogard Gdański:

1) Nr VI/31/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Nr 15, poz. 52);

2) Nr XLII/378/2006 z dnia 1 czerwca 2006  r. (Dz. Urz. Nr 110, poz. 2268 i 2269);

3) Nr XXXVI/378/2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz. Urz. Nr 24, poz. 407).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olszewski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/183/2016

Rady Gminy Starogard Gdański

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Okole

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie: po raz pierwszy w dniach od 
17.07.2015r. do 14.08.2015r. z terminem wnoszenia uwag wyznaczonym do dnia 28.08.2015r. oraz po raz 
drugi w dniach od 12.02.2016r. do 11.03.2016r. z terminem wnoszenia uwag wyznaczonym do dnia 
25.03.2016r.

Po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu zostało wniesionych 14 pism z 21 uwagami, z 
czego Wójt  uwzględnił 12 uwag i częściowo 1 uwagę oraz nie uwzględnił 8 uwag.

Uwzględnienie uwag spowodowało ponowienie w niezbędnym zakresie procedury sporządzania planu 
oraz powtórne wyłożenie do publicznego wglądu.

Po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu wpłynęły 4 uwagi, których Wójt nie uwzględnił, przy 
czym jedna z nich była tożsama z uwagą składaną przez tę samą osobę po pierwszym wyłożeniu planu.

Rada Gminy Starogard Gdański, działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze zmianami), w dniu 28 kwietnia 
2016r. dokonała rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
nieuwzględnionych przez Wójta Gminy (zarówno po pierwszym jak i po drugim wyłożeniu planu). Uwagi 
te zostały rozpatrzone w sposób następujący:

Lp Wnoszący uwagę Treść uwagi Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy

Nr podjętej uchwały w tej 
sprawie

1. E.W, W.W1) Wniosek o przeznaczenie działek nr 153/6 i 48 
w Okolu na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

nie uwzględnia się Nr XIX/172/2016
Z dnia 28.04.2016

2. A.S., P.C.1) Wniosek o przeznaczenie działki nr 153/5 w 
Okolu pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.

nie uwzględnia się Nr XIX/173/2016
Z dnia 28.04.2016

3. M.K.1) Wniosek o przesuniecie linii zabudowy na 
terenach oznaczonych na rysunku projektu 
planu symbolami 2.MNU i 10.MN w kierunku 
wschodnim

nie uwzględnia się Nr XIX/174/2016
Z dnia 28.04.2016

4. M.K.1) Wniosek o zamianę ciągu pieszego 
oznaczonego 137.KX na strefę ochronną 
miejsca gniazdowania żurawi i dzikich kaczek 
oraz miejsc lęgowych płazów znajdujących się 
na działce nr 34/38 w Okolu

nie uwzględnia się Nr XIX/175/2016
Z dnia 28.04.2016

5. A.K.1) Wniosek o ograniczenie wielkości terenu 
oznaczonego na rysunku projektu planu 
symbolem 47.RM oraz wykluczenie na tym 
terenie hodowli zwierząt

nie uwzględnia się Nr XIX/176/2016
Z dnia 28.04.2016

6. E.R.1) Wniosek o ograniczenie wielkości terenu 
oznaczonego na rysunku projektu planu 
symbolem 47.RM oraz zmniejszenie 
dopuszczalnej na tym terenie wielkości chowu i 
hodowli zwierząt do 5 DJP

nie uwzględnia się Nr XIX/177/2016
Z dnia 28.04.2016

7. D.S-L, R.L1) Wniosek o przeznaczenie całej działki nr 153/3 
w Okolu pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

nie uwzględnia się Nr XIX/178/2016
Z dnia 28.04.2016

8. D.W., L.W.1) Wniosek o przeznaczenie całej działki nr 153/2 
w Okolu pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

nie uwzględnia się Nr XIX/179/2016
Z dnia 28.04.2016

9. M.K.1) Wniosek o wyznaczenie na rysunku planu 
miejsca budowy stajni na terenie 47.RM

nie uwzględnia się Nr XIX/180/2016
Z dnia 28.04.2016

10. H.K.1) Wniosek o zmianę projektu planu dla terenu 
oznaczonego symbolem 47.RM

nie uwzględnia się Nr XIX/181/2016
Z dnia 28.04.2016

11. E.W., W.W.1) Wniosek o:
- zmianę zapisów ustaleń planu umożliwiającą 
lokalizację nowej zabudowy zagrodowej na 

nie uwzględnia się Nr XIX/182/2016
Z dnia 28.04.2016
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powierzchni gospodarstw min. 0,30 ha
- przeznaczenie działki nr 48/1 pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną

1) dane osób składających uwagi utajnione ze względu na ochronę danych osobowych

Przebieg głosowania zawarty jest  w protokole z  sesji nr XIX z dnia 28 kwietnia 2016r., a 
uzasadnienie rozstrzygnięcia zawierają w/w uchwały podjęte w sprawie  poszczególnych uwag.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/183/2016

Rady Gminy Starogard Gdański

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Okole

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
gmina realizuje w oparciu o budżet uchwalany każdego roku, określający wysokość i przedmiot 
finansowania. Współfinansowanie może odbywać się z wykorzystaniem środków zewnętrznych, np. dotacje 
unijne, dotacje samorządu województwa, dotacje i pożyczki z funduszy celowych.
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