
 

 

UCHWAŁA NR XLVI / 433 / 2013 

RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA 

z dnia 25 września 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru 

pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust.8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 20 ust.1., 

art. 29 i art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego(Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2  pkt 5, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 

Władysławowa uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. 

Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego 

w miejscowości Władysławowo. 

§ 1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowo” uchwalonego 

uchwałą nr XLII/302/02 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 30 stycznia 2002 r.  

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) Załącznik nr 1  stanowiący rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 

wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta 

Władysławowo" stanowiącym Załącznik nr 1.1.  

2) Załącznik nr 2  stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

3) Załącznik nr 3  stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy. 

§ 3. Podstawowymi celami regulacji zawartymi w planie jest ochrona interesu publicznego w skali lokalnej 

i ponadlokalnej poprzez:  

1) ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych,  

2) kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający wzajemne relacje pomiędzy działalnością gospodarczą 

a środowiskiem naturalnym, tworzące ład przestrzenny,  

3) racjonalną gospodarkę gruntami wyposażonymi w infrastrukturę techniczną. 

§ 4. Obszar planu obejmuje tereny oznaczone numerami porządkowymi i symbolami literowymi 

oznaczającymi przeznaczenie terenów:  

1) tereny oznaczone numerami porządkowymi i symbolami literowymi:  
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a) M,U – tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i tereny zabudowy usługowej,  

b) MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy usługowej,  

c) U,P – tereny zabudowy usługowej i tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,  

d) U – tereny zabudowy usługowej,  

e) ZC –cmentarze,  

f) ZP – tereny zieleni urządzonej, 

2) tereny infrastruktury technicznej oznaczone numerami porządkowymi i symbolami literowymi:  

a) E – elektroenergetyka,  

b) G – gazociągi,  

c) TX – tereny pasa technicznego, 

3) tereny komunikacji oznaczonych numerami porządkowymi i symbolami literowymi:  

a) KDG – tereny dróg głównych,  

b) KDZ – tereny dróg zbiorczych,  

c) KDL – tereny dróg lokalnych,  

d) KDD – tereny dróg dojazdowych,  

e) KDW – tereny dróg wewnętrznych,  

f) KDX – tereny ciągów pieszo-jezdnych,  

g) KX – tereny ciągów pieszych,  

h) KP – tereny parkingu. 

§ 5. 1. Znaczenie pojęć występujących w treści uchwały jest następujące:  

1) uchwała – niniejsza uchwała,  

2) plan – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w niniejszej uchwale,  

3) rysunek planu – graficzny zapis planu przedstawiony na mapie zgodnie z art.16 ust.1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w skali 1: 2000, stanowiący 

załącznik nr 1  do uchwały,  

4) teren – część obszaru objętego planem, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

oznaczony numerem porządkowym i symbolem literowym,  

5) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,  

6) wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu uśrednionej 

w granicach rzutu budynku do kalenicy względnie innego najwyższego punktu budynku lub według ustaleń 

szczegółowych (nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych),  

7) kondygnacja – kondygnacja naziemna budynku,  

8) powierzchnia zabudowy – powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 

budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów 

budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów tj. np. 

schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia 

zewnętrznego,  

9) stawka procentowa – jednorazowa opłata wnoszona na rzecz gminy, określona w stosunku procentowym 

do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na zasadach określonych 

w art. 36 ust. 3  w/w ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

10) stan istniejący – stan na rok 2012,  
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11) modernizacja - działania mające na celu poprawę jakości obiektów i urządzeń; ich unowocześnienie 

w ramach istniejących gabarytów.  

12) wielkoformatowy nośnik reklamowy - nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2m
2
,  

13) odbiornik – kanalizacja deszczowa, jako odbiornik docelowy, tymczasowo jak w stanie istniejącym pod 

warunkiem, iż wody deszczowe i roztopowe będą podczyszczone w separatorach substancji 

ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadów o częstości 

występowania 1  raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o ilości nie mniejszej niż powstającej z opadów 

o natężeniu 77 litrów / 1  sekundę / ha.  

14) obiekty tymczasowe – obiekty sezonowe usługowo – handlowe stawiane na okres 120 dni, lokalizowane 

w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od granicy działki budowlanej z działką drogową,  

15) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, poza którą nie mogą wykraczać zewnętrzne ściany budynków, 

nie dotyczy takich elementów zabudowy jak schody, balkony, podjazdy, wykusze, okapy, elementy dachu, 

które mogą wykraczać poza tę linię nie więcej niż o 2 m; linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu 

nie dotyczy istniejących budynków przy ich nadbudowie, przebudowie i remoncie; ustala się 

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających terenów dróg 

wewnętrznych. 

2.  Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu i niewyjaśnione szczegółowo w niniejszej uchwale należy 

traktować zgodnie z powszechnie obowiązującą interpretacją. 

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu, a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy,  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

5) granice stref i oznaczenia obiektów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych,  

6) granice terenów zamkniętych wyznaczonych w Studium. 

§ 7. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym określonych w niniejszej uchwale.  

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej są następujące:  

1) część terenu opracowania położona jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego; na terenie 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną obowiązuje Uchwała Nr 142/VII/11 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego;  

2) na obszarze objętym planem znajduje się teren objęty wpisem do rejestru zabytków (Dec. nr 430/Archeol. 

z dnia 26.10.1987 r.) oraz ustanowione są strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej, wszelka 

działalność inwestycyjna na terenach objętych wpisem do rejestru zabytków wymaga pozwolenia 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, a w obrębie stref archeologicznej 

ochrony konserwatorskiej wymagają uzgodnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Gdańsku, w strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz wykonywania 

jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który 

każdorazowo określi inwestorowi, w wydanym pozwoleniu, zakres niezbędnych do wykonania 

archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu; zaleca się 

wystąpienie inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 

badania, z 2 -miesięcznym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań 

ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami;  

3) na obszarze objętym planem ustala się zasadę, że uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej 

nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny;  
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4) zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane muszą zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych 

warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi przepisami;  

5) przy lokalizacji nowego lub rozbudowie istniejącego cmentarza należy zachować warunki zawarte 

w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych;  

6) lokalizacja inwestycji powinna uwzględniać wpływ obiektów usytuowanych w otoczeniu planu 

miejscowego: składowiska odpadów w Łebczu (sąsiedztwo bezpośrednie – zanieczyszczenia chemiczne, 

mikrobiologiczne, odory, pyły) oraz oczyszczalni ścieków w Swarzewie;  

7) zaleca się nawiązanie charakteru zabudowy do cech zabudowy regionalnej:  

a) proporcje rzutu: 1:1,5-1,8 (wariantowo o poszerzonym trakcie) 1:1,2,  

b) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci dachowej 30-45°, dopuszcza się dachy 

z naczółkami,  

c) cokół kamienny lub ceglany, do wysokości 0,5 m,  

d) ściany parteru o konstrukcji szkieletowej lub drewnianej lub mur ceglany,  

e) szczyty budynku o konstrukcji szkieletowej drewnianej, deskowane lub mur z cegły licowany lub 

tynkowany. 

§ 9. Dla terenów na których położone są sieci i urządzenia elektroenergetyczne lub planuje się ich 

lokalizację ustala się:  

1) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala się przebudowę lub przeniesienie 

istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV;  

2) zagospodarowanie terenu w strefie bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej WN 110 kV o szerokości ok. 

40,0 m (po 20,0 m od osi skrajnej linii) oraz SN 15 kV o szerokości ok. 15,0 m (po 7,5 m od osi skrajnej 

linii) winno być uzgodnione z właścicielem sieci;  

3) sieci SN i NN należy realizować w pasach drogowych - nie dotyczy dróg wojewódzkich, realizacja sieci 

SN i NN zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie o drogach publicznych;  

4) przyjmuje się możliwość przebudowy i zastępowanie istniejących sieci elektroenergetycznych nowymi 

odcinkami sieci;  

5) przyjmuje się możliwość budowy stacji transformatorowych na obszarze planu, o ile nie naruszy to innych 

ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów. 

§ 10. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych:  

1) 1 mp / 1  mieszkanie;  

2) 1 mp / 1  pokój hotelowy (pensjonatowy);  

3) 1 mp / 50,0 m
2 

pow. użytkowej usług innych niż hotelowe (pensjonatowe) lecz nie mniej niż 1  mp / 

1  obiekt i nie mniej niż 1  mp / 5  zatrudnionych. 

§ 11. Na terenie objętym planem znajduje się teren wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowo, jako teren zamknięty – teren wyłączony 

z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

§ 12. Ze względu na obecność na obszarze objętym planem infrastruktury telekomunikacyjnej Marynarki 

Wojennej, projekty planowanych inwestycji muszą być uzgadniane z Komendantem Centrum Wsparcia 

Teleinformatycznego i Dowodzenia MW w Wejherowie.  

§ 13. 1. Ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą: wydzieleń 

geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego oraz podziałów korygujących przebieg 

granic, które nie powodują wydzielenia nowych działek budowlanych.  

2. Ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą: wydzieleń 

geodezyjnych związanych układem komunikacji wewnętrznej zachowujących minimalne szerokości:  

1) przy długości drogi wewnętrznej liczonej w jej osi do 50 m włącznie: szerokość 5  m,  
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2) przy długości drogi wewnętrznej liczonej w jej osi od 50 do 120 m włącznie: szerokość 6,5 m,  

3) we wszystkich pozostałych przypadkach: szerokość 8  m. 

§ 14. Na obszarze planu ustala się dwie strefy uciążliwości:  

1) I strefę uciążliwości (do której należą tereny oznaczone symbolami od 02 U do 17 U oraz teren 14 UP) tj.:  

a) tereny, dla których dopuszcza się lokalizację zabudowy o funkcji usług, handlu, rzemiosła 

z dopuszczeniem 1  lokalu mieszkalnego dla stróża, technologa, właściciela obiektu prowadzonej na 

miejscu działalności o nieprzekraczalnej powierzchni całkowitej do 100 m
2
,  

b) tereny, dla których ustala się zakaz lokalizacji usług zakwaterowania turystycznego, produkcji, składów 

i magazynów, przetwórstwa,  

c) tereny, dla których ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) II strefę uciążliwości (do której należą tereny oznaczone symbolami od 01 U,P do 13 U,P) tj.:  

a) tereny, dla których dopuszcza się lokalizację zabudowy o funkcji usługowej, produkcyjnej, składów 

i magazynów,  

b) tereny, dla których ustala się zakaz lokalizacji usług zakwaterowania turystycznego, celów 

mieszkaniowych,  

c) tereny, dla których ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

§ 15. Ustalenia dla terenów, o których mowa w § 4, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczającymi, 

zawartych w kartach terenu, są następujące:  
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KARTA TERENU nr 1  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  
01 M,U  
2. Powierzchnia  
ok. 13,7393 ha  
3. Przeznaczenie terenu  
3.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i tereny zabudowy usługowej.  
3.2. Dopuszcza się realizację usług podstawowych dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych np: poczta, bank, fryzjer itp. oraz usług sportu i rekreacji np: baseny, inne obiekty 

sportowe.  
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  
4.2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych.  
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
5.1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
6.1. Nie dotyczy.  
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  
7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się z wyjątkiem wielkoformatowych nośników reklamowych.  
7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji.  
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  
7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5  ust.1 pkt 15.  
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%.  
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%.  
8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.  
8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 3  kondygnacje w tym poddasze użytkowe - max. 12 m  
8.7. Formy zabudowy: wolnostojąca.  
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe; pokrycie dachu - nie określa się.  
8.9. Kąt nachyleni połaci dachowej 25o – 45o.  
8.10. Obowiązują minimalne powierzchnie działki przy realizacji inwestycji: dla zabudowy jednorodzinnej: 2000 m2, wielorodzinnej: 3000 m2, pensjonatowej: 3000 m2 

(ustalenia nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych powstałych przed uchwaleniem planu).  
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  
9.1. Nie dotyczy.  
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  
10.2. Minimalna powierzchnia działki – dla zabudowy jednorodzinnej: 2000 m2, wielorodzinnej: 3000 m2, pensjonatowej: 3000 m2.  
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek - nie określa się.  
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.  
10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.  
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  
11.1. Dostępność drogowa z terenów 02 KDZ poprzez wyznaczone zjazdy i 03 KDL.  
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.  
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.  
11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.  
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.  
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  
11.7 Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.  
11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  
11.9 Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  
11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  
12.1. Nie określa się.  
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  
13.1. Nie określa się.  
14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
14.1. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych o szerokości min. 8  m oraz pod tereny zieleni urządzonej.  
15. Stawka procentowa  
30%  
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KARTA TERENU nr 2  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 MN,U  

02 MN,U  

03 MN,U  

04 MN,U  

05 MN,U  

06 MN,U  

07 MN,U  

08 MN,U  

09 MN,U  

10 MN,U  

11 MN,U  

2. Powierzchnia  

01 MN,U - ok. 0,8236 ha  

02 MN,U - ok. 1,6467 ha  

03 MN,U - ok. 11,7626 ha  

04 MN,U - ok. 0,5516 ha  

05 MN,U - ok. 2,3548 ha  

06 MN,U - ok. 1,0200 ha  

07 MN,U - ok. 2,4182 ha  

08 MN,U - ok. 0,9558 ha  

09 MN,U - ok. 1,4815 ha  

10 MN,U - ok. 3,5826 ha  

11 MN,U - ok. 2,3254 ha  

 

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację usług wolnostojących lub wbudowanych w bryłę budynku 

mieszkalnego z zakresu: handel detaliczny, mała gastronomia, usługi rzemieślnicze, usługi administracyjne i biurowe, zdrowia, usługi pensjonatowo – hotelowe. Wyklucza się 

usługi rzemiosła związanego z obsługą samochodową oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenu 03 MN,U znajduje się teren objęty wpisem do rejestru zabytków (Dec. nr 430/Archeol. z dnia 26.10.1987 r.) – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

6.2. Na części terenów 01 MN,U; 02 MN,U; 05 MN,U; 06 MN,U; 07 MN,U; 08 MN,U; 09 MN,U; 10 MN,U; 11 MN,U ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony 

konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się z wyjątkiem wielkoformatowych nośników reklamowych.  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji.  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5  ust.1 pkt 15  

8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%.  

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%.  

8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  

8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.  

8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe - max. 10 m  

8.7. Formy zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza.  

8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe; pokrycie dachu - nie określa się.  

8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej 25o – 45o.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Na części terenu 03 MN,U znajduje się teren objęty wpisem do rejestru zabytków (Dec. nr 430/Archeol. z dnia 26.10.1987 r.) – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

9.2. Na części terenów 01 MN,U; 02 MN,U; 05 MN,U; 06 MN,U; 07 MN,U; 08 MN,U; 09 MN,U; 10 MN,U; 11 MN,U ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony 

konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek dla zabudowy wolnostojącej – 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 500 m2.  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: dla zabudowy wolnostojącej – 20 m, dla zabudowy bliźniaczej – 15 m.  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.  

10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa:  

dla terenu  01 MN,U  z terenu 03 KDD  

dla terenu  02 MN,U  z terenów 03 KDD i 07 KDX,  

dla terenu  03 MN,U  z terenów 01 KDL; 03 KDL; 03 KDD, 02 KDX i 03 KDX,  

dla terenu  04 MN,U  z terenów 01 KDL, 03 KDD i 01 KDX,  

dla terenu  05 MN,U  z terenów 01 KDL, 03 KDD, 01 KDX i 05 KDX,  

dla terenu  06 MN,U  z terenów 03 KDD, 04 KDX i 05 KDX,  

dla terenu  07 MN,U  z terenów 03 KDD i 04 KDX,  

dla terenu  08 MN,U  z terenów 01 KDL i 03 KDD,  

dla terenu  09 MN,U  z terenów 01 KDL i 03 KDD,  

dla terenu  10 MN,U  z terenów 03 KDD i 06 KDX,  

dla terenu  11 MN,U  z terenu 03 KDD.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.  
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11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7. Odprowadzenie ścieków: docelowo do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe.  

11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.  

14.2. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami §13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

14.3. Wykonywanie robót budowlanych oraz lokalizacja nowej zabudowy na terenie przyległym do terenów kolejowych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.  

15. Stawka procentowa  

30%  
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KARTA TERENU nr 3  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

12 MN,U  

13 MN,U  

14 MN,U  

15 MN,U  

16 MN,U  

17 MN,U  

18 MN,U  

19 MN,U  

20 MN,U  

21 MN,U  

22 MN,U  

2. Powierzchnia  

12 MN,U - ok. 0,6917 ha  

13 MN,U - ok. 0,5231 ha  

14 MN,U - ok. 0,4749 ha  

15 MN,U - ok. 1,6333 ha  

16 MN,U - ok. 0,5144 ha  

17 MN,U - ok. 0,3023 ha  

18 MN,U - ok. 0,4019 ha  

19 MN,U - ok. 5,0076 ha  

20 MN,U - ok. 6,3540 ha  

21 MN,U - ok. 1,7543 ha  

22 MN,U - ok. 2,6049 ha  

 

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację usług wolnostojących lub wbudowanych w bryłę budynku 

mieszkalnego z zakresu: handel detaliczny, mała gastronomia, usługi rzemieślnicze, usługi administracyjne i biurowe, zdrowia, usługi pensjonatowo – hotelowe. Wyklucza się 

usługi rzemiosła związanego z obsługą samochodową oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Tereny od 12 MN,U do 21 MN,U położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.3. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

5.4. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenów 19 MN,U; 20 MN,U; 21 MN,U ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się z wyjątkiem wielkoformatowych nośników reklamowych.  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji.  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5  ust.1 pkt 15  

8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%  

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%.  

8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  

8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.  

8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe - max. 10 m  

8.7. Formy zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza.  

8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe; pokrycie dachu - nie określa się.  

8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej 25o – 45o.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Tereny od 12 MN,U do 21 MN,U położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

9.2. Na części terenów 19 MN,U; 20 MN,U; 21 MN,U ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek dla zabudowy wolnostojącej – 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 500 m2.  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: dla zabudowy wolnostojącej – 20 m, dla zabudowy bliźniaczej – 15 m.  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.  

10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa:  

dla terenu  12 MN,U  z terenu 04 KDD,  

dla terenu  13 MN,U  z terenów 02 KDL, 04 KDD i 12 KDX,  

dla terenu  14 MN,U  z terenów 02 KDL, 04 KDD i 12 KDX,  

dla terenu  15 MN,U  z terenów 02 KDL, 04 KDD, 05 KDD, 11 KDX i 13 KDX,  

dla terenu  16 MN,U  z terenów 04 KDD i 09 KDX,  

dla terenu  17 MN,U  z terenów 04 KDD i 09 KDX,  

dla terenu  18 MN,U  z terenów 04 KDD i 08 KDX,  

dla terenu  19 MN,U  z terenów 04 KDD i 10 KDX,  

dla terenu  20 MN,U  z terenów 01 KDG, 04 KDD, 05 KDD i 11 KDX,  

dla terenu  21 MN,U  z terenów 01 KDG i 04 KDD,  

dla terenu  22 MN,U  z terenów 01 KDL i 03 KDL.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3993



11.7. Odprowadzenie ścieków: docelowo do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe.  

11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.  

14.2. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

14.3. Wykonywanie robót budowlanych oraz lokalizacja nowej zabudowy na terenie przyległym do terenów kolejowych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.  

14.4. Na terenach 20 MN,U i 21 MN,U znajduje się strefa ochronna dla istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia WN 110 kV; na terenach 19 MN,U, 20 MN,U 

i 21 MN,U znajduje się strefa ochronna dla istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia SN 15 kV - obowiązują ustalenia określone w § 9  uchwały.  

15. Stawka procentowa  

30%  
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KARTA TERENU nr 4  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 U,P  

02 U,P  

03 U,P  

2. Powierzchnia  

01 U,P - ok. 4,2039 ha  

02 U,P - ok. 22,6664 ha  

03 U,P - ok. 5,9095 ha  

 

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zabudowy usługowej i tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  

3.2. Tereny należą do II strefy uciążliwości; obowiązują ustalenia § 14 pkt 2).  

3.3 Na terenie 02 U,P i 03 U,P dopuszcza się realizację zabudowy wysokościowej na maksymalnie 10 % powierzchni działki dla której parametry wysokości ustala się zgodnie 

z potrzebami technologicznymi danej działalności.  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Nie dotyczy.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się.  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5  ust.1 pkt 15  

8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%.  

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5%.  

8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  

8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.  

8.6. Wysokość zabudowy: max. 10,0 m, przy czym na max. 10 % powierzchni działki dopuszcza się lokalizację zabudowy wysokościowej, dla której parametr wysokości 

ustala się zgodnie z potrzebami technologicznymi danej działalności  

8.7. Formy zabudowy: nie określa się.  

8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się.  

8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie określa się.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Nie dotyczy.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: 3000 m2.  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.  

10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.  

10.6. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa:  

dla terenu  01 U,P  z terenu 01 KDD,  

Dla terenu  02 U,P  z terenów 01 KDD, 02 KDD,  

dla terenu  03 U,P  z terenu 02 KDD.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10, miejsca parkingowe dla terenów UP można bilansować wspólnie z przyległymi do nich terenami ZP.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.  

11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.  

14.2. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

14.3. Wszelkie inwestycje o wysokości równej i wyższej od 50 m podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem pozwolenia 

na budowę.  

15. Stawka procentowa  

30%  
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KARTA TERENU nr 5  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

04 U,P  

05 U,P  

06 U,P  

07 U,P  

08 U,P  

09 U,P  

10 U,P  

11 U,P  

12 U,P  

13 U,P  

2. Powierzchnia  

04 U,P - ok. 7,8978 ha  

05 U,P - ok. 11,1877 ha  

06 U,P - ok. 0,7314 ha  

07 U,P - ok. 0,2204 ha  

08 U,P - ok. 1,4675 ha  

09 U,P - ok. 7,5292 ha  

10 U,P - ok. 0,5912 ha  

11 U,P - ok. 24,6933 ha  

12 U,P - ok. 12,2702 ha  

13 U,P - ok. 9,7907 ha  

 

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zabudowy usługowej i tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  

3.2. Tereny należą do II strefy uciążliwości - obowiązują ustalenia § 14 pkt 2).  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Tereny 04 U,P; 05 U,P; 06 U,P i 07 U,P położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.3. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

5.4. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenów 05 U,P; 06 U,P; 09 U,P; 10 U,P; ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się.  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5  ust.1 pkt 15  

8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%.  

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5%.  

8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  

8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.  

8.6. Wysokość zabudowy: max. 10,0 m.  

8.7. Formy zabudowy: nie określa się.  

8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się.  

8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie określa się.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Tereny 04 U,P; 05 U,P; 06 U,P i 07 U,P położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

9.2. Na części terenów 05 U,P; 06 U,P; 09 U,P; 10 U,P; ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: 3000 m2.  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.  

10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.  

10.6. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami §13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa:  

dla terenu  04 U,P  z terenów 04 KDL i 08 KDD,  

dla terenu  05 U,P  z terenów 04 KDL, 07 KDD i 09 KDD,  

dla terenu  06 U,P  z terenów 04 KDL i 08 KDD,  

dla terenu  07 U,P  z terenów 04 KDL i 07 KDD,  

dla terenu  08 U,P  z terenu 06 KDD,  

dla terenu  09 U,P  z terenów 05 KDL i 06 KDD,  

dla terenu  10 U,P  z terenów 05 KDL i 14 KDX,  

dla terenu  11 U,P  z terenu 01 KDD,  

dla terenu  12 U,P  z terenu 01 KDD,  

dla terenu  13 U,P  z terenów 01 KDZ i 01 KDD.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10, miejsca parkingowe dla terenów UP można bilansować wspólnie z przyległymi do nich terenami ZP.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.  

11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  
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11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.  

14.2. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami §13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

14.3. Wykonywanie robót budowlanych oraz lokalizacja nowej zabudowy na terenie przyległym do terenów kolejowych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.  

14.4. Na terenie 04 U,P znajdują się stacje transformatorowe oznaczone symbolami 02 E i 03 E, do których należy zapewnić swobodny dojazd.  

14.5. Na terenach 04 U,P i 05 U,P znajduje się strefa ochronna dla istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia SN 15 kV - obowiązują ustalenia określone 

w § 9  uchwały.  

15. Stawka procentowa  

30%  
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KARTA TERENU nr 6  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

14 U,P  

2. Powierzchnia  

ok. 1,2652 ha  

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zabudowy usługowej i tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Teren położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.3. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

5.4. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Nie dotyczy.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się.  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5  ust.1 pkt 15  

8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%.  

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5%.  

8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  

8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.  

8.6. Wysokość zabudowy: max. 3  kondygnacje, max. 12,0 m,  

8.7. Formy zabudowy: nie określa się.  

8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się.  

8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie określa się.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Teren położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: 3000 m2.  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.  

10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa: z terenów 02 KDL i 04 KDD.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: nie określa się.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.  

11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.  

14.2. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych o szerokości min. 8  m oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

14.4. Na terenie znajduje się stacja transformatorowa oznaczona symbolem 04 E, do której należy zapewnić swobodny dojazd.  

15. Stawka procentowa  

30%  
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KARTA TERENU nr 7  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 U  

2. Powierzchnia  

ok. 1,0797 ha  

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zabudowy usługowej (sakralnej) 

3.2. Dopuszcza się funkcje oświatowe, turystyki pielgrzymkowej , handlu i mieszkaniową.  

3.3. Dopuszcza się budowę wieży widokowej – dzwonnicy.  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

51. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Nie dotyczy.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się.  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5  ust.1 pkt 15  

8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%.  

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5%.  

8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  

8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.  

8.6. Wysokość zabudowy: max. 3  kondygnacje, max. 12,0 m, (dla obiektów: kościół , wieża widokowa, wieża dzwonnicy – nie określa się) 

8.7. Formy zabudowy: nie określa się.  

8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się.  

8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie określa się.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Nie dotyczy.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: 3000 m2.  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.  

10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa: z terenu 02 KDZ oraz poprzez wyznaczony na rysunku planu zjazd.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.  

11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1. Nie określa się.  

15. Stawka procentowa  

30%  
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KARTA TERENU nr 8  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

02 U  

03 U  

2. Powierzchnia  

02 U - ok. 5,9439 ha  

03 U - ok. 3,1380 ha  

 

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zabudowy usługowej  

3.2. Tereny należą do I strefy uciążliwości - obowiązują ustalenia § 14 pkt 1).  

3.3. Dopuszcza się 1  lokal mieszkalny dla stróża, technologa, właściciela obiektu prowadzonej na miejscu działalności o nieprzekraczalnej powierzchni całkowitej do 100 m2.  

3.4. Na terenie 02 U dopuszcza się lokalizację stację paliw wraz z funkcją towarzyszącą tj. myjnia, warsztat samochodowy, gastronomia.  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Nie dotyczy.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się.  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5  ust.1 pkt 15  

8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%.  

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%.  

8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  

8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.  

8.6. Wysokość zabudowy: max. 10,0 m.  

8.7. Formy zabudowy: nie określa się.  

8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się.  

8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie określa się.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Nie dotyczy.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: 3000 m2.  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.  

10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.  

10.6. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa:  

dla terenu  02 U  z terenów 02 KDZ (poprzez teren 14 ZP w ramach jednego zjazdu) i 02 KDD  

dla terenu  03 U  z terenów 01 KDD i 02 KDD.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.  

11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.  

14.2. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

15. Stawka procentowa  

30%  
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KARTA TERENU nr 9  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

04 U  

05 U  

06 U  

07 U  

08 U  

09 U  

10 U  

11 U  

12 U  

13 U  

14 U  

15 U  

16 U  

17 U  

2. Powierzchnia  

04 U - ok. 8,8921 ha  

05 U - ok. 1,3589 ha  

06 U - ok. 4,1215 ha  

07 U - ok. 9,8641 ha  

08 U - ok. 2,3914 ha  

09 U - ok. 3,8074 ha  

10 U - ok. 4,0124 ha  

11 U - ok. 2,5668 ha  

12 U - ok. 2,1333 ha  

13 U - ok. 1,2968 ha  

14 U - ok. 1,0986 ha  

15 U - ok. 1,3587 ha  

16 U - ok. 1,1412 ha  

17 U - ok. 0,4052 ha  

 

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zabudowy usługowej  

3.2. Tereny należą do I strefy uciążliwości - obowiązują ustalenia § 14 pkt 1).  

3.3. Dopuszcza się 1  lokal mieszkalny dla stróża, technologa, właściciela obiektu prowadzonej na miejscu działalności o nieprzekraczalnej powierzchni całkowitej do 100 m2.  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Tereny 07 U, 08 U i 09 U położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenów 06 U; 07 U i 08 U ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się.  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5  ust.1 pkt 15  

8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%.  

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%.  

8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  

8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.  

8.6. Wysokość zabudowy: max. 10,0 m.  

8.7. Formy zabudowy: nie określa się.  

8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się.  

8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie określa się.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Tereny 07 U, 08 U i 09 U położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

9.2. Na części terenów 06 U; 07 U i 08 U ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: 3000 m2.  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.  

10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.  

10.6. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa:  

dla terenu  04 U  z terenów 02 KDZ, 01 KDD i 01 KDW,  

dla terenu  05 U  z terenu 06 KDD,  

dla terenu  06 U  z terenu 06 KDD,  

dla terenu  07 U  z terenów 01 KDG 03 KDZ (poprzez teren 10 ZP, w ramach jednego zjazdu na wysokości połączenie terenów  

19.MN,U i 21.MN,U i zakrętu terenu 04 KDD) i 09 KDD,  

dla terenu  08 U  z terenów 01 KDG, 04 KDL i 09 KDD,  

dla terenu  09 U  z terenu 01 KDG,  

dla terenów  10 U - 17 U  z terenu 01 KDD.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.  
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11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.  

11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.  

14.2. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji – zgodnie z ustaleniami § 13 oraz pod tereny zieleni urządzonej.  

14.3. Wykonywanie robót budowlanych oraz lokalizacja nowej zabudowy na terenie przyległym do terenów kolejowych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.  

14.4. Na terenach 07 U, 08 U i 09 U znajduje się strefa ochronna dla istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia WN 110 kV; na terenach 07 U, 08 U i 09 U znajduje się 

strefa ochronna dla istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia SN 15 kV - obowiązują ustalenia określone w § 9  uchwały.  

14.5. Na terenach 08 U i 09 U znajduje się strefa ochrony od cmentarza – obowiązują przepisy odrębne.  

15. Stawka procentowa  

30%  
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KARTA TERENU nr 10  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 ZC  

2. Powierzchnia  

ok. 0,4832 ha  

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Cmentarze  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Teren położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

5.2. Dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.  

5.4. Ustala się zachowanie i maksymalna ochronę istniejącej zieleni.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Nie dotyczy.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Linie zabudowy: nie ustala się.  

8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 2%.  

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się.  

8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się.  

8.5. Szerokość elewacji: nie ustala się.  

8.6. Wysokość zabudowy: max. 15,0 m.  

8.7. Formy zabudowy: wolnostojąca.  

8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: nie dotyczy.  

8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie ustala się.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Teren położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

9.2. Ustala się strefę ochrony od cmentarza o szerokości 50 m od granicy działki cmentarza; w obrębie strefy zakazuje się m.in. sytuowania zabudowy mieszkalnej oraz 

zakładów produkujących bądź przechowujących żywność, obowiązują przepisy odrębne.  

9.3. Na terenie znajdują się strefy ochronne dla istniejących napowietrznych linii wysokiego napięcia WN 110 kV i średniego napięcia SN 15 kV - obowiązują ustalenia 

określone w § 9  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia działek: jak w stanie istniejącym  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy  

10.5. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa: z terenu 01 KDG.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.  

11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.  

14.2. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji i tereny zieleni urządzonej.  

15. Stawka procentowa  

0%  
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KARTA TERENU nr 11  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 ZP  

02 ZP  

03 ZP  

04 ZP  

05 ZP  

06 ZP  

2. Powierzchnia  

01 ZP - ok. 0,5538 ha  

02 ZP - ok. 0,3926 ha  

03 ZP - ok. 0,8900 ha  

04 ZP - ok. 0,4202 ha  

05 ZP - ok. 1,2390 ha  

06 ZP - ok. 0,9184 ha  

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zieleni urządzonej.  

3.2. Zieleń izolacyjna (minimalna powierzchnie biologicznie czynna 60 %) z dopuszczeniem parkingów, powierzchni utwardzonych z zakazem zabudowy.  

3.3. Tereny do zagospodarowywać wspólnie z przyległymi terenami U,P – bez konieczności wydzielania odrębnych działek geodezyjnych.  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Tereny 01 ZP, 02 ZP i 03 ZP położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.3. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenów 02 ZP i 03 ZP ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Tereny 01 ZP, 02 ZP i 03 ZP położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

9.2. Na części terenów 02 ZP i 03 ZP ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Nie określa się.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa:  

dla terenu  01 ZP  z terenu 04 KDL,  

dla terenu  02 ZP  z terenów 04 KDL i 09 KDD,  

dla terenu  03 ZP  z terenu 09 KDL,  

dla terenu  04 ZP  z terenu 06 KDD,  

dla terenu  05 ZP  z terenów 02 KDD i 06 KDD,  

dla terenu  06 ZP  z terenu 02 KDD.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: dopuszcza się.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.  

11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo, docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9 Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1 Wykonywanie robót budowlanych na terenie przyległym do terenów kolejowych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.  

15. Stawka procentowa  

0%  
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KARTA TERENU nr 12  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

07 ZP  

08 ZP  

09ZP  

10 ZP  

11 ZP  

12 ZP  

13 ZP  

14 ZP  

15 ZP  

16 ZP  

17 ZP  

18 ZP  

19 ZP  

20 ZP  

21 ZP  

22 ZP  

23 ZP  

24 ZP  

25 ZP  

2. Powierzchnia  

07 ZP - ok. 0,5107 ha  

08 ZP - ok. 0,1438 ha  

09 ZP - ok. 0,1855 ha  

10 ZP - ok. 0,2811 ha  

11 ZP - ok. 0,1543 ha  

12 ZP - ok. 0,1680 ha  

13 ZP - ok. 0,1967 ha  

14 ZP - ok. 0,1851 ha  

15 ZP - ok. 0,1443 ha  

16 ZP - ok. 0,1590 ha  

17 ZP - ok. 0,1475 ha  

18 ZP - ok. 0,1395 ha  

19 ZP - ok. 0,0939 ha  

20 ZP - ok. 0,2025 ha  

21 ZP - ok. 0,2376 ha  

22 ZP - ok. 0,1941 ha  

23 ZP - ok. 0,1085 ha  

24 ZP - ok. 0,1458 ha  

25 ZP - ok. 0,0628 ha  

3. Przeznaczenie terenu  

3.1. Tereny zieleni urządzonej.  

3.2. Zieleń izolacyjna z dopuszczeniem parkingów, powierzchni utwardzonych z zakazem zabudowy.  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Tereny 07 ZP, 08 ZP, 09 ZP i 10 ZP położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

5.3. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenu 13 ZP znajduje się teren objęty wpisem do rejestru zabytków (Dec. nr 430/Archeol. z dnia 26.10.1987 r.) – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

6.2. Na części terenów 08 ZP, 09 ZP, 10 ZP, 11 ZP, 12 ZP ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  

8.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

9.1. Tereny 07 ZP, 08 ZP, 09 ZP i 10 ZP położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

9.2. Na części terenu 13 ZP znajduje się teren objęty wpisem do rejestru zabytków (Dec. nr 430/Archeol. z dnia 26.10.1987 r.) – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

9.3. Na części terenów 08 ZP, 09 ZP, 10 ZP, 11 ZP, 12 ZP ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

10.1. Nie określa się.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

11.1. Dostępność drogowa:  

dla terenu  07 ZP  z terenu 02 KDL,  

dla terenu  08 ZP  z terenów 01 KDG i 03 KDZ,  

dla terenu  09 ZP  z terenu 03 KDZ,  

dla terenu  10 ZP  z terenów 01 KDG i 03 KDZ,  

dla terenu  11 ZP  z terenu 02 KDZ,  

dla terenu  12 ZP  z terenu 02 KDZ,  

dla terenu  13 ZP  z terenu 02 KDZ,  

dla terenu  14 ZP  z terenu 02 KDZ,  

dla terenu  15 ZP  z terenów 02 KDZ i 01 KDD,  

dla terenu  16 ZP  z terenu 02 KDZ,  

dla terenu  17 ZP  z terenu 01 KDZ,  

dla terenu  18 ZP  z terenów 01 KDL i 03 KDL,  

dla terenu  19 ZP  z terenów 02 KDZ i 01 KDL,  
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dla terenu  20 ZP  z terenu 02 KDZ,  

dla terenu  21 ZP  z terenu 02 KDZ,  

dla terenu  22 ZP  z terenu 01 KDZ,  

dla terenu  23 ZP  z terenu 01 KDZ,  

dla terenu  24 ZP  z terenu 01 KDZ,  

dla terenu  25 ZP  z terenu 02 KDZ.  

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: dopuszcza się.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.  

11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.  

11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo, docelowo do kanalizacji deszczowej.  

11.9 Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji  

13.1. Nie określa się.  

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

14.1 Wykonywanie robót budowlanych na terenie przyległym do terenów kolejowych musi być zgodne z przepisami odrębnymi.  

15. Stawka procentowa  

0%  
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KARTA TERENU nr 13  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do 

wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 E  

2. Powierzchnia  

ok. 0,7363 ha  

3. Przeznaczenie terenu  
3.1. Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
5.1. Teren położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika 

winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
6.1. Na terenie 01 E ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
8.1. Zgodnie z wymogami technologicznymi.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych  
9.1. Teren położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

9.2. Na terenie 01 E ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniejącym  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  
11.1. Dostępność drogowa: z terenu 05 KDD.  

11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie dotyczy  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy.  

11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.  

11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: nie dotyczy.  

11.9 Gospodarka odpadami: nie dotyczy.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  
12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń 

i rekultywacji  
13.1. Nie określa się.  

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
14.1. Nie określa się.  

15. Stawka procentowa  
0% 
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KARTA TERENU nr 14  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do 

wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

02 E  

03 E  

04 E  

2. Powierzchnia  

02 E - ok. 0,0064 ha  

03 E - ok. 0,0064 ha  

04 E - ok. 0,0063 ha  

3. Przeznaczenie terenu  
3.1. Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - trafostacja.  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
5.1. Tereny 02 E, 03 E, 04 E położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone 

w § 8  uchwały.  

5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika 

winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
6.1. Nie dotyczy.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
7.1. Obiekty małej architektury: zakaz lokalizacji  

7.2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
8.1. Zgodnie z wymogami technologicznymi  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych  
9.1. Tereny 02 E, 03 E, 04 E położone są w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone 

w § 8  uchwały.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniejącym  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  
11.1. Dostępność drogowa:  

dla terenu 02 E poprzez teren 04 U,P z terenu 04 KDL;  

dla terenu 03 E poprzez teren 04 U,P z terenu 04 KDL;  

dla terenu 04 E poprzez teren 14 U,P z terenu 02 KDL.  

11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie dotyczy  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy.  

11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.  

11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: nie dotyczy.  

11.9 Gospodarka odpadami: nie dotyczy.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  
12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń 

i rekultywacji  
13.1. Nie określa się.  

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
14.1. Nie określa się.  

15. Stawka procentowa  
0% 
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KARTA TERENU nr 15  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do 

wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 G  

2. Powierzchnia  

ok. 0,1314 ha  

3. Przeznaczenie terenu  
3.1. Tereny infrastruktury technicznej – gazociągi  

3.2. Stacja redukcyjna gazu  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
5.1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika 

winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
6.1. Nie dotyczy.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
7.1. Obiekty małej architektury: zakaz lokalizacji  

7.2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
8.1. Zgodnie z wymogami technologicznymi  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych  
9.1. Nie dotyczy.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.  

10.2. Minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniejącym  

10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy  

10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  
11.1. Dostępność drogowa: z terenu 01 KDD.  

11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie określa się.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie określa się.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie określa się.  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie określa się.  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie określa się.  

11.7 Odprowadzenie ścieków: nie określa się.  

11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: nie określa się.  

11.9 Gospodarka odpadami: nie określa się.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  
12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń 

i rekultywacji  
13.1. Nie określa się.  

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
14.1. Wszelkie zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.  

15. Stawka procentowa  
0% 
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KARTA TERENU nr 16  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do 

wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

02 TX  

2. Powierzchnia  

ok. ha  

3. Przeznaczenie terenu  
3.1. Tereny pasa technicznego do prowadzenia infrastruktury technicznej.  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

określonych w niniejszej uchwale.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  
5.1. Nie dotyczy.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Nie dotyczy.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
7.1. Obiekty małej architektury: zakaz lokalizacji  

7.2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
8.1. Zgodnie z wymogami technologicznymi.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych  
9.1. Nie dotyczy.  

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  
10.1. Nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane.  

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  
11.1. Dostępność drogowa: z terenu 01 KDD.  

11.2 Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji.  

11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.  

11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.  

11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.  

11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy.  

11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.  

11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: nie dotyczy.  

11.9 Gospodarka odpadami: nie dotyczy.  

11.10. Telekomunikacja: z istniejącej lub projektowanej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  
12.1. Nie określa się.  

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń 

i rekultywacji  
13.1. Nie określa się.  

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
14.1. Wszelkie zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.  

14.2. Dopuszcza się zatoki parkingowe.  

15. Stawka procentowa  
0% 
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KARTA TERENU nr 17  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol 01 KDG 

2. Klasa i nazwa ulicy 

2.1. Tereny dróg głównych - droga wojewódzka nr 216. 

3. Parametry i wyposażenie 

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: na rysunku planu.  

3.2. Przekrój: nie określa się.  

3.3. Wyposażenie: nie określa się.  

3.4. Inne parametry: nie określa się. 

4. Powiązania z układem zewnętrznym 

Nie dotyczy. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo, docelowo do kanalizacji deszczowej. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Nie dotyczy. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: zakaz lokalizacji  

7.2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

8.1. Teren 01 KDG położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

9.1. Nie określa się. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

10.1. Nie określa się. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

11.1. Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, na 

warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12.1. Nie określa się. 

13. Stawka procentowa 

0% 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 3993



 
KARTA TERENU nr 18  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol 01 KDZ, 02 KDZ, 03 KDZ 

2. Klasa i nazwa ulicy 

2.1. Tereny dróg zbiorczych i poszerzenia tych dróg 

3. Parametry i wyposażenie 

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: na rysunku planu.  

3.2. Przekrój: nie określa się.  

3.3. Wyposażenie: nie określa się.  

3.4. Inne parametry: nie określa się. 

4. Powiązania z układem zewnętrznym 

Nie dotyczy. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren 03 KDZ położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.2. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo, docelowo do kanalizacji deszczowej. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Na części terenu 02 KDZ znajduje się teren objęty wpisem do rejestru zabytków (Dec. nr 430/Archeol. z dnia 26.10.1987 r.) – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

6.2. Na części terenów 02 KDZ i 03 KDZ ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: zakaz lokalizacji  

7.2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

8.1. Teren 03 KDZ położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

8.2. Na części terenu 02 KDZ znajduje się teren objęty wpisem do rejestru zabytków (Dec. nr 430/Archeol. z dnia 26.10.1987 r.) – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

8.3. Na części terenów 02 KDZ i 03 KDZ ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

8.4. Na terenie 03 KDZ znajdują się strefy ochronne dla istniejących napowietrznych linii wysokiego napięcia WN 110 kV i średniego napięcia SN 15 kV - obowiązują 

ustalenia określone w § 9  uchwały. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

9.1. Dopuszcza się realizację bezkolizyjnych skrzyżowań z terenami kolejowymi. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

10.1. Nie określa się. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

11.1. Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12.1. Nie określa się. 

13. Stawka procentowa 

0% 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 3993



 
KARTA TERENU nr 19  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 KDL, 02 KDL, 03 KDL, 04 KDL, 05 KDL  

2. Klasa i nazwa ulicy  

2.1. Tereny dróg lokalnych.  

3. Parametry i wyposażenie  

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: na rysunku planu.  

3.2. Przekrój: nie określa się.  

3.3. Wyposażenie: nie określa się.  

3.4. Inne parametry: nie określa się.  

4. Powiązania z układem zewnętrznym  

Dla terenu  01 KDL  z terenem 02 KDZ i poprzez teren kolejowy zamknięty, teren 02 KDL z terenem 01 KDG;  

Dla terenu  02 KDL  z terenem 01 KDG;  

Dla terenu  03 KDL  poprzez teren 01 KDL z terenem 02 KDZ;  

Dla terenu  04 KDL  z terenem 01 KDG;  

Dla terenu  05 KDL  poprzez teren kolejowy zamknięty, teren 04 KDL z terenem 01 KDG;  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Tereny 02 KDL i 04 KDL położone w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.2. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo, docelowo do kanalizacji deszczowej.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenów 04 KDL i 05 KDL ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: zakaz lokalizacji  

7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

8.1. Tereny 02 KDL i 04 KDL położone w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

8.2. Na części terenów 04 KDL i 05 KDL ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

8.3. Na terenie 04 KDL znajdują się strefy ochronne dla istniejących napowietrznych linii wysokiego napięcia WN 110 kV i średniego napięcia SN 15 kV - obowiązują 

ustalenia określone w § 9  uchwały.  

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

9.1. Nie określa się.  

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

10.1. Nie określa się.  

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

11.1. Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez zarządcę drogi.  

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Stawka procentowa  

0%  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 3993



 
KARTA TERENU nr 20  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 KDD, 02 KDD, 03 KDD, 04 KDD, 05 KDD, 06 KDD, 07 KDD, 08 KDD, 09 KDD, 10 KDD  

2. Klasa i nazwa ulicy  

2.1. Tereny dróg dojazdowych  

3. Parametry i wyposażenie  

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: na rysunku planu.  

3.2. Przekrój: nie określa się.  

3.3. Wyposażenie: nie określa się.  

3.4. Inne parametry: nie określa się.  

4. Powiązania z układem zewnętrznym  

Dla terenu  01 KDD  z terenami 01 KDZ i 02 KDZ;  

Dla terenu  02 KDD  z terenem 02 KDZ;  

Dla terenu  03 KDD  z terenami 02 KDZ i 01 KDL;  

Dla terenu  04 KDD  z terenami 01 KDG, 03 KDZ i 02 KDL;  

Dla terenu  05 KDD  z terenem 01 KDG;  

Dla terenu  06 KDD  z terenem 02 KDZ;  

Dla terenu  07 KDD  poprzez teren kolejowy, teren 06 KDD z terenem 02 KDZ oraz poprzez teren 04 KDL z terenem 01 KDG;  

Dla terenu  08 KDD  poprzez tereny 04 KDL, 07 KDL, teren kolejowy i 06 KDL z terenem 02 KDZ;  

Dla terenu  09 KDD  z terenem 01 KDG;  

Dla terenu  10 KDD  poprzez drogi położone poza granicami planu z terenem 01 KDG  

 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Tereny 04 KDD; 05 KDD; 07 KDD; 08 KDD i 09 KDD położone w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

5.2. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo, docelowo do kanalizacji deszczowej.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenów 03 KDD, 04 KDD i 09 KDD ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi.  

7.3. Tymczasowe obiekty: dopuszcza się.  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

8.1. Tereny 04 KDD; 05 KDD; 07 KDD; 08 KDD i 09 KDD położone w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

8.2. Na części terenów 03 KDD, 04 KDD i 09 KDD ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

8.3. Na terenach 04 KDD i 09 KDD znajdują się strefy ochronne dla istniejących napowietrznych linii wysokiego napięcia WN 110 kV i średniego napięcia SN 15 kV - 

obowiązują ustalenia określone w § 9  uchwały.  

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

9.1. Nie określa się.  

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

10.1. Nie określa się.  

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

11.1 Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Stawka procentowa  

0%  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 3993



 
KARTA TERENU nr 21  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 KDW  

2. Klasa i nazwa ulicy  

2.1. Tereny dróg wewnętrznych.  

3. Parametry i wyposażenie  

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: na rysunku planu.  

3.2. Przekrój: nie określa się.  

3.3. Wyposażenie: nie określa się.  

3.4. Inne parametry: nie określa się.  

4. Powiązania z układem zewnętrznym  

Z terenem 02 KDZ i 01 KDD.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo, docelowo do kanalizacji deszczowej.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Nie dotyczy.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się.  

7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji.  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

8.1. Nie dotyczy  

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

9.1. Nie określa się.  

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

10.1 Nie określa się.  

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

11.1 Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Stawka procentowa  

0%  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 3993



 
 

KARTA TERENU nr 22  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 KDX, 02 KDX, 03 KDX, 04 KDX, 05 KDX, 06 KDX, 07 KDX, 08 KDX, 09 KDX, 10 KDX, 11 KDX, 12 KDX, 13 KDX ,14 KDX  

2. Klasa i nazwa ulicy  

2.1. Tereny ciągów pieszo - jezdnych.  

3. Parametry i wyposażenie  

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: na rysunku planu.  

3.2. Przekrój: nie określa się.  

3.3. Wyposażenie: nie określa się.  

3.4. Inne parametry: nie określa się.  

4. Powiązania z układem zewnętrznym  

4.1. Z przyległymi drogami lokalnymi i dojazdowymi.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Tereny 08 KDX; 09 KDX; 10 KDX; 11 KDX; 12 KDX i 13 KDX położone w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone 

w § 8  uchwały.  

5.2. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenu 02 KDX znajduje się teren objęty wpisem do rejestru zabytków (Dec. nr 430/Archeol. z dnia 26.10.1987 r.) – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

6.2. Na części terenów 04 KDX, 05 KDX, 06 KDX, 07 KDX, i 11 KDX i na terenie 10 KDX, ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują 

ustalenia określone w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi  

7.3. Tymczasowe obiekty: dopuszcza się.  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

8.1. Tereny 08 KDX; 09 KDX; 10 KDX; 11 KDX; 12 KDX i 13 KDX położone w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone 

w § 8  uchwały.  

8.2. Na części terenu 02 KDX znajduje się teren objęty wpisem do rejestru zabytków (Dec. nr 430/Archeol. z dnia 26.10.1987 r.) – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

8.3. Na części terenów 04 KDX, 05 KDX, 06 KDX, 07 KDX, i 11 KDX i na terenie 10 KDX, ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują 

ustalenia określone w § 8  uchwały.  

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

9.1. Nie określa się.  

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

10.1. Nie określa się.  

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

11.1 Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Stawka procentowa  

0%  
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KARTA TERENU nr 23  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 KX, 02 KX, 03 KX  

2. Klasa i nazwa ulicy  

2.1. Tereny ciągów pieszych  

3. Parametry i wyposażenie  

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: na rysunku planu.  

3.2. Przekrój: nie określa się.  

3.3. Wyposażenie: nie określa się.  

3.4. Inne parametry: nie określa się.  

4. Powiązania z układem zewnętrznym  

Z przyległą drogą lokalną, dojazdową i ciągiem pieszo-jezdnym.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Teren 01 KX położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia jak w § 8.  

5.2. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na terenie 03 KX ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się.  

7.3. Tymczasowe obiekty: dopuszcza się.  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

8.1. Teren 01 KX położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia jak w § 8.  

8.2. Na terenie 03 KX ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 8  uchwały.  

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

9.1. Nie określa się.  

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

10.1. Nie określa się.  

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

11.1. Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Stawka procentowa  

0%  
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KARTA TERENU nr 24  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych 

Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo 

1. Symbol  

01 KP  

2. Klasa i nazwa ulicy  

2.1. Tereny parkingu.  

2.2. Parking na ok. 200 samochodów osobowych, 10 ciężarowych i 10 autobusów.  

2.3. Teren stacji kolejowej wraz z bocznicą rozładunkową.  

3. Parametry i wyposażenie  

3.1. Zgodnie z wymogami technologicznymi, niezbędnymi dla realizacji funkcji określonych w punkcie 2.  

4. Powiązania z układem zewnętrznym  

Z terenem 03 KDZ.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

5.1. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej.  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

6.1. Na części terenu 01 KP ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.  

7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się.  

7.3. Tymczasowe obiekty: dopuszcza się.  

7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

8.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia jak w § 8.  

8.2. Na części terenu 01 KP ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia jak w § 8  uchwały.  

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

9.1. Nie określa się.  

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

10.1. Na terenie zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.  

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

11.1. Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

12.1. Nie określa się.  

13. Stawka procentowa  

0%  

 

§ 16. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Władysławowa do:  

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 

oceny jej zgodności z prawem,  

2) publikacji uchwały na stronie internetowej gminy,  

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania 

z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych,  

4) stwierdzenia wygaśnięcia wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego o ustalenia innych niż w niniejszej uchwale. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Zygmunt Orzeł 
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XLVI / 433 / 2013  

Rady Miejskiej Władysławowa  

z dnia 25 września 2013 r.  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą 

do wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo  

Rada Miejska Władysławowa rozpatrując uwagi złożone na etapie pierwszego wyłożenia projektu planu 

do publicznego wglądu w dniach 22-04-2009 ÷ 21-05-2009 - postanowiła odrzucić następujące uwagi jako 

nieuzasadnione:  

1. Uwaga z dnia 21.05.2009 r. – Piotr Rigga; (dotyczy terenu 85.R - działek nr: 71/1, 71/2, 73/1, 73/2) 

o treści: Przeznaczenie Południowej części działek pod zabudowę Mieszkalno Pensjonatową  

2. Uwaga z dnia 02.06.2009 r. – Piotr Leleń; Mirosława i Andrzej Roszkowscy (dotyczy terenu 01.MP - 

działek nr: 71/12, 71/13) o treści:  

-  likwidacja zieleni izolacyjnej 47.ZP w celu umożliwienia zjazdu z działki na drogę Chłapowską  

-  zmiana funkcji terenu na funkcję zabudowy wielorodzinnej z usługami 

3. Uwaga z dnia 02.06.2009 r. – Danuta Gębarowska; (dotyczy terenu 01.MP, 02.MP, 29.KDW, 45.ZP, 

46.ZP, 47.ZP, 48.ZP – działek nr: 71/8, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/20) o treści:  

-   zmiana funkcji terenu 01.MP na funkcję zabudowy M,U z określeniem parametrów i gabarytów 

zabudowy takich jakie ustalono w obowiązującym planie miejscowym WT-4 [Dz. U. Woj. POM. nr 34 z dn. 

9-02-2009] dla obszarów 08.MU i 09.MU  

-   likwidacja zieleni izolacyjnej 47.ZP na odcinku drogi Chłapowskiej lub dopuszczenie poprzez zieleń 

dostępności drogowej w co najmniej trzech proponowanych miejscach 

4. Uwaga z dnia 05.06.2009 r. – Stanisław Dehling; (dotyczy terenu 55.R – działki nr: 62) o treści: 

zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na funkcję zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej lub zabudowy 

usługowej i produkcyjnej, składów i magazynów  

5. Uwaga z dnia 05.06.2009 r. – Elżbieta Czarzbon; (dotyczy terenu 55.R, 02.KDZ – działki nr: 63) 

o treści: zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na funkcję zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej lub 

zabudowy usługowej i produkcyjnej, składów i magazynów  

6. Uwaga z dnia 05.06.2009 r. – Roman Jeka; (dotyczy terenu 55.R, 02.KDZ – działki nr: 64/2) o treści: 

zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na funkcję zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej lub zabudowy 

usługowej i produkcyjnej, składów i magazynów  

7. Uwaga z dnia 05.06.2009 r. – Piotr Litzau; (dotyczy terenu 55.R, 02.KDZ – działki nr: 63) o treści: 

zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na funkcję zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej lub zabudowy 

usługowej i produkcyjnej, składów i magazynów  

8. Uwaga z dnia 05.06.2009 r. – Marta i Daniel Blar; (dotyczy terenu 20.MN,U, 37.KDX – działki nr: 

27) o treści: likwidacja zawrotki drogowej 37.KDX i ograniczenie dojazdu do działki 27 tylko z drogi 22.KDD  

Podczas drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach: 12-06-2013 ÷ 12-07-2013 

nie wpłynęły uwagi. 
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Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XLVI/433/2013.  

Rady Miejskiej Władysławowa  

z dnia 25 września 2013 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 WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, 

drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości 

Władysławowo  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. nr 80 poz.717 z 2003 r. z późn. zmian.) art.7 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmian.) i art.111 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zmian.) Rada Miejska 

Władysławowa rozstrzyga co następuje  

1.  Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, które należą do zadań własnych 

gminy;  

2. Inwestycje wymienione w pkt.1 są zadaniem własnym gminy i będą realizowane;  

 z budżetu gminy,  

 przy współ finansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW,  

 przy współ finansowaniu z funduszy strukturalnych UE,  

 w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWATNEGO,  

 z innych źródeł. 

3.  Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 
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