
UCHWAŁA NR XIX/199/2013
RADY GMINY CHMIELNO

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 
Miechucino „Centrum” obejmujące kartę terenu 006-ZŁ i 007-U

Na podstawie art. 27 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r., poz. 21) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 223 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567 oraz z 2013 r., poz. 153)

Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje: 

§ 1. Po stwierdzeniu, że zmiany planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno” uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/232/2002 Rady Gminy 
Chmielno z dnia 5 kwietnia 2002 roku uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu gminy Chmielno zwane dalej „planem”, obejmującą fragment wsi Miechucino 
w obszarze ustalonym zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/270/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 
27 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Centrum” obejmujące kartę terenu nr 006-ZŁ i 007-U. 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym drogi). 

2) dostępność drogowa - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej albo dostęp do 
niej przez drogę wewnętrzna lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. 

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, 
wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, 
schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, infrastruktury 
telekomunikacyjnej o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej. 

4) budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
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jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 

5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – lokal lub dom mieszkalny 
właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa. 

6) wysokość budynku - mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego 
części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej 
położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględnienia 
wyniesionych ponad te płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do 
najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się 
bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

7) dachy dwuspadowe lub wielospadowe – dachy składające się z kilku dwuspadowych lub wielospadowych 
połaci o takich samych spadkach, które zajmują powierzchnie minimum 70% powierzchni rzutu budynku 
(zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych lub wielospadowych nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, 
tarasów itp.). Dopuszcza się możliwość zastosowania elementów dachowych, jak wykusze czy lukarny 
o kącie nachylenia innym tj. mniejszym niż 350 niż główna bryła budynku. 

8) usługi kolidujące z funkcją mieszkaniową – to: 

a) forma aktywności gospodarczej o uciążliwym charakterze, wywołująca zakłócenia funkcji 
mieszkaniowej, obejmujące w szczególności: 

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, z wyłączeniem gospodarki odpadami powstałymi 
w trakcie działalności usługowej, 

- nadmierny ruch pojazdów ciężarowych, 

- zakłócanie ciszy nocnej.

b) przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej.

9) wysokość ścianki kolankowej – wysokość ściany mierzona od poziomu stropu kondygnacji poddasza do 
górnego poziomu murłaty. 

10) historyczny układ urbanistyczny (przestrzenny – wiejski) – są to charakterystyczne, kulturowe 
i naturalne elementy kompozycji miejscowości świadczące o jej historii i przestrzennym rozwoju, takie jak: 

- rozplanowanie (place, ulice, parcelacja), 

- struktura zabudowy (budowle ich zespoły, urządzenia komunalne, zieleń itp.), 

- topografia terenu wraz z otaczającym krajobrazem.

11) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 
deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże. 

12) powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. 

13) makroniwelacja – zmiana naturalnej rzeźby i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) 
o wysokość względna większą niż 1m. Nie uważa się za makroniwelację wkopanie w stok jednej 
kondygnacji pojedynczego budynku wolnostojącego lub jednej kondygnacji sekcji budynku w zabudowie 
ciągłej lub bliźniaczej. 

14) nośnik reklamowy – rozumie się przez to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, 
nie będący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach. 

15) obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.

§ 3. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów, użyte w niniejszym planie: 

MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej

W terenach mieszkaniowych i usługowych: 

1) dopuszcza się zabudowę towarzyszącą typu: garaż, budynek gospodarczy, 

2) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli 
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
środowisko i przyrodę lub organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

3) zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

U – tereny zabudowy usługowej – z wyłączeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

W terenach usługowych: 

1) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli 
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
środowisko i przyrodę lub organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2) zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

ZŁ – tereny łąk

§ 4. 1. Miechucino – wieś ulicowa posiadająca wartościowe elementy kulturowe w postaci m in. 
historycznego i tradycyjnego rozplanowania. W strefie zachowanej historycznej struktury przestrzennej 
ochronie poddaje się historyczną kompozycję przestrzenną, historyczny układ zabudowy oraz historyczne 
budynki oraz inne elementy o wartościach historycznych związane z zagospodarowaniem zespołu (zieleń 
wysoka, nawierzchnie, mała architektura). Wszelkie prace budowlane prowadzone w obrębie oznaczonej na 
rysunku planu strefy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z właściwym terenowo Konserwatorem 
Zabytków. Kontynuacja form architektonicznych właściwych dla wiejskiej tradycji budowlanej, a także 
uwzględniających lokalne tradycje budowlane obszaru. Ustala się formę architektoniczną nawiązującą do stylu 
regionu Kaszub. Poziom posadowienia parteru od 0,5m do 0,6m powyżej poziomu terenu przy głównym 
wejściu do budynku. Na obszarze strefy historycznej struktury przestrzennej wysokość budynków nie może 
przekroczyć 9,0m a dach winien mieć formę dwuspadową. Bryła budynku oparta na rzucie prostokąta 
o proporcjach 1 : 1.5 do 1 : 2.5. Elewacja z użyciem materiałów naturalnych: cegła, kamień naturalny, tynk, 
drewno, dachówka ceramiczna, gont trzcina i inne. Dopuszcza się pokrycie dachu bitumiczne lub 
blachodachówką. Kolorystyka elewacji w barwach naturalnych dachówek ceramicznych z dopuszczeniem 
dachów grafitowych. Zakaz budowy wieżyczek we wszelkich obiektach, za wyjątkiem obiektów sakralnych 
i użyteczności publicznej. Zakaz budowy wiatraków do wytwarzania energii (poza małymi wiatrakami 
przydomowymi) oraz wielkogabarytowych reklam wolnostojących. Na obszarze strefy historycznej struktury 
przestrzennej wyklucza się stosowanie nośników reklamowych i należy ograniczyć do minimum powierzchnię 
reklam wbudowanych. Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elektów żelbetowych. 

2. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

3. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci 
i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz dróg. 

4. Wszelkie istniejące urządzenia i sieci infrastruktury inżynieryjnej kolidujące z projektowana zabudową 
należy przebudować zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci. 

5. W obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej budynki lokalizować kalenicą równolegle do drogi 
dojazdowej, dla pozostałych obszarów – w dostosowaniu do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. 
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6. Obiekty budowlane istniejące, na które wydano pozwolenie na budowę uznaje się za zgodne z planem. 
Dotyczy to również obiektów, które są położone w całości lub części pomiędzy wyznaczonymi liniami 
zabudowy a liniami rozgraniczającymi teren. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i przekształcenia tych 
obiektów, zgodnie z zasadami kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, wskazanymi 
w odpowiednich kartach terenu z wykluczeniem zwiększenia powierzchni zabudowy w części obiektu 
położonej poza wyznaczonymi liniami zabudowy. 

7. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej dopuszcza się zabudowę towarzyszącą typu garaż 
wolnostojący, budynek gospodarczy itp. i elementów małej architektury jako obiekty o wysokości do 6,0m 
i powierzchni zabudowy do 50,0m2, charakterem i skalą dostosowanych do wyglądu budynków pozostałych, 
istniejących lub projektowanych na działce (obiektów tych nie dotyczą podane w kartach kąty nachylenia 
połaci dachowych). 

8. Istniejące działki o powierzchni mniejszej niż 1000m2 uznaje się za zgodne z planem. 

9. Prace budowlane związane z zainwestowaniem należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. 

10. Dopuszcza się na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszych działek, niż ustalono dla 
poszczególnych terenów na poprawę warunków mieszkaniowych, uregulowanie stanów prawnych lub 
poszerzenie drogi, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

11. Dla istniejących budynków przykrytych stropodachami dopuszcza się zachowanie tego typu dachów. 

12. W granicach planu zabrania się realizacji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli 
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
środowisko i przyrodę Kaszubskiego Parku Krajobrazowego lub organ ochrony środowiska stwierdził brak 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

13. Na terenie oznaczonym symbolem ZŁ dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy 
i modernizacji istniejącej infrastruktury inżynieryjnej oraz, w razie konieczności, budowy nowych jej 
elementów w tym infrastruktury telekomunikacyjnej. 

14. Zagospodarowanie terenu nie może pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego planem. 

15. Zaleca się czyszczenie rowów melioracyjnych w celu zachowania ich drożności. 

16. Wszystkie elementy sieci hydrograficznej należy bezwzględnie zachować. 

17. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie naruszają 
w sposób trwały stosunków wodno – gruntowych. 

18. Tereny o zróżnicowanym ukształtowaniu hipsometrycznym należy zabezpieczyć przed osuwaniem mas 
ziemnych poprzez wprowadzenie i utrzymanie roślinności utrwalającej ukształtowanie terenu. 

19. Zaleca się podtrzymanie trwałości powiązań ekologicznych obszaru objętego planem. 

20. Zaleca się korzystanie z tych samych wież i konstrukcji wspornych różnym operatorom telefonii 
komórkowej.

§ 5. Ustala się podział obszaru objętego planem na 3 tereny oznaczone symbolami trzycyfrowymi 
i literowymi „a 006, b 006 i 007”. 

Ustalenia szczegółowe planu są następujące: 

KARTA TERENU ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI MIECHUCINO „CENTRUM”

1. NUMER a 
006

POWIERZCHNI
A

1,38ha

2. FUNKCJA ZŁ – teren łąk
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8
4. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1) maksymalne, nieprzekraczalne  linie zabudowy: dla obiektów małej architektury: 
100m od brzegu rzeki Łeba, jak na rysunku planu

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie dotyczy
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 95%
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy
5) maksymalna wysokość zabudowy, forma zabudowy i jej kolorystyka: nie dotyczy
6) kształt, geometria i kolorystyka dachu: nie dotyczy
7) wielkość terenu: nie ustala się

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie ustala się
ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa dla terenu: a 006 z drogi wojewódzkiej (poza 

granicami planu) za zgodą i w 
uzgodnieniu z zarządcą tej drogi

2) parkingi: wyklucza się
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy
9) gospodarka odpadami: regulowana odrębnymi przepisami
10) zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacyjna: dopuszcza się budowę infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz utrzymanie, remont, 
rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury

6.

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie ustala się
7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 

DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
1) Wzdłuż zachodniej granicy strefy biegnie granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi, 
2) We wschodniej części obszaru, zgodnie z rysunkiem planu, strefa ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ruralistycznego 
wsi, 
3) Na obszarze strefy historycznej struktury przestrzennej wyklucza się stosowanie nośników reklamowych oraz 
wielkogabarytowych reklam wolnostojących, 
1) Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych, 
5) Zagospodarowanie zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
1) Zachować otwarte koryto cieku wodnego biegnącego w terenie, łączącego jezioro Kosolinko (poza planem) z rzeką Łebą 
(poza planem), 
2) Miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych, urządzeń związanych z realizacją ustaleń zapisów planu, obsługa 
inwestycji, itp. Nie mogą stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego, 
3) Należy zabezpieczyć swobodny odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem 
wód opadowych, 
4) Obszar częściowo położony w strefie 100m od brzegu rzeki Łeba.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Nie dotyczy

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala się

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI 
Dopuszcza się utrzymanie, remont, rozbudowę i modernizacje istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej

12. STAWKA PROCENTOWA 
Nie dotyczy

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
1) Teren położony w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi, 
2) Teren położony w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Łeby, zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 
3) Południowa część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, położona w strefie szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Łeby, 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczegółowymi.
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14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU 
1) Dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych, miejsc wypoczynku w obszarze poza strefą 100m od brzegu rzeki 
Łeby, 
2) Dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury w obszarze poza strefą 100m od brzegu rzeki Łeby, 
3) Zachowanie funkcji istniejącego rowy melioracyjnego, zapewnić dostęp eksploatacyjny do rowu.

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
1) Zaleca się stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i półprzepuszczalnej do realizacji ścieżek, 
2) Zaleca się lokalizowania zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi, 
3) Istniejący kanał sanitarny, 
4) Istniejący ciek otwarty, 
5) Uciążliwości hałasowe od drogi wojewódzkiej.

KARTA TERENU ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI MIECHUCINO „CENTRUM”

1. NUMER b 006 POWIERZCHNI
A

0,54ha

2. FUNKCJA MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o powierzchni 
sprzedaży mniejszej niż 400m2

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8
ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu : 

- 8,0m od zewnętrznej krawędzi drogi wojewódzkiej (poza 
granicami planu), 
- od 12,5m do 52,8m od południowej granicy terenu – po 
linii 100m od brzegu rzeki Łeba (zgodnie z rysunkiem), 
- zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi

2) wielkość powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki: 

maksymalnie: 
- dla zabudowy usługowej 40%, 
- dla zabudowy mieszkalno-usługowej 30%.

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 30%
4) intensywność zabudowy: maksymalnie: 

- dla zabudowy usługowej 40%, 
- dla zabudowy mieszkalno-usługowej 30%.

5) maksymalna wysokość zabudowy, forma zabudowy i jej 
kolorystyka: 

9,0m, dla budynków towarzyszących typu garaż, budynek 
gospodarczy itp. o maksymalnej powierzchni do 50,0m2 
wysokość do 6,0m, poziom posadowienia parteru do 0,6m 
powyżej poziomu terenu przy głównym wejściu do 
budynku 
liczba kondygnacji: 1,5 nadziemne, dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku, dla zabudowy towarzyszącej 
1 kondygnacja nadziemna, 
forma wolnostojąca, nawiązująca do stylu regionu Kaszub, 
zakaz budowy wieżyczek we wszelkich obiektach, za 
wyjątkiem obiektów sakralnych i użyteczności publicznej, 
zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych 
elementów żelbetowych, zakaz budowy wiatraków do 
wytwarzania energii 
kolorystyka elewacji w barwach naturalnych, pastelowych 
z użyciem materiałów naturalnych: cegła, kamień 
naturalny, tynk, drewno i inne, zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów.

6) kształt, geometria i kolorystyka dachu: dachy spadziste, dwuspadowe, symetryczne, o kącie 
nachylenia połaci 350 - 450 , w tym dwuspadowe 
o krzyżujących się kalenicach, z naczółkami 
i wykuszami(również dla zabudowy towarzyszącej), dla 
budynków mieszkalnych kalenica równolegle do drogi, 
z której odbywa się dojazd, dla pozostałych budynków 
ustawienia kalenicy nie ustala się, do pokrycia dachu 
stosować dachówkę ceramiczną lub inny materiał 
dachówko podobny np. gont lub blachodachówka 
w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym.

4.

7) wielkość terenu: dla nowych podziałów minimalna powierzchnia działki 
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1000m2

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie ustala się
ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa dla terenu: b 006 z drogi wojewódzkiej (poza 

granicami planu) poprzez jeden 
zjazd obsługujący cały teren, za 
zgodą i w uzgodnieniu z zarządcą 
tej drogi.

2) parkingi: - co najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie na 
działce, 
- co najmniej 2 miejsca postojowe na każde 100m2 
powierzchni użytkowej usług.

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu 

odwadniającego
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
8) zaopatrzenie w ciepło: preferowane z niskoemisyjnych źródeł lokalnych lub sieci 

ciepłowniczej
9) gospodarka odpadami: regulowana odrębnymi przepisami
10) zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacyjna dopuszcza się budowę infrastruktury telekomunikacyjnej 

oraz utrzymanie, remont, rozbudowę i modernizację 
istniejącej infrastruktury

6.

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie ustala się
7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 

DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJW 
1) Wyklucza się stosowanie nośników reklamowych i należy ograniczyć do minimum powierzchnię reklam wbudowanych 
2) Zakaz budowy wielkogabarytowych reklam wolnostojących, 
3) Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elektów żelbetowych.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
1) Dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniowo-usługową, 
2) Uciążliwość usług winna ograniczać się do granic własnej działki, 
3) Maksymalne zachowanie zieleni wysokiej istniejącej, nie kolidującej z projektowaną zabudową, 
4) Rozwiązania architektoniczne i konstrukcje ścian zewnętrznych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi winny 
spełniać warunki zabezpieczeń akustycznych właściwych dla tego typu obiektów płożonych w strefie uciążliwości drogi 
wojewódzkiej, 
5) Miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych, urządzeń związanych z realizacją ustaleń zapisów planu, obsługa 
inwestycji, itp. Nie mogą stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego, 
6) Należy zabezpieczyć swobodny odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem 
wód opadowych, 
7) Obszar położony częściowo w strefie 100m od brzegu rzeki Łeba.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Nie dotyczy

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala się

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI 
Dopuszcza się utrzymanie, remont, rozbudowę i modernizacje istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej

12. STAWKA PROCENTOWA 
15% dla nowych terenów inwestycyjnych

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
1) Teren położony w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi, 
2) Teren położony w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Łeby, zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
1) Wody opadowe zagospodarować na terenie własnej działki – zakaz odprowadzenia wód opadowych na działki sąsiednie, poza 
wyznaczonym układem odwadniającym, 
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2) Zagospodarowanie obszaru położonego w strefie 100m od rzeki Łeba – zgodnie z przepisami szczególnymi.
15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 

1) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojazdów i miejsc postojowych na działkach, 
2) Zaleca się lokalizowania zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi, 
3) Zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów i wykorzystanie ich do prac porządkowych i nawodnienia zieleni, 
4) Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych, 
5) Zaleca się dostosowanie wyglądu obiektów zabudowy towarzyszącej i małej architektury (w tym reklam wolnostojących) 
charakterem i skalą do wyglądu budynków pozostałych, istniejących lub projektowanych na działce, 
6) Uciążliwości hałasowe od drogi wojewódzkiej, 
7) Zaleca się nie przekraczanie częścią podziemną budynku maksymalnej powierzchni zabudowy wskazanej w ust. 4 pkt 
5 niniejszej karty.

KARTA TERENU ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI MIECHUCINO „CENTRUM”

1. NUMER 0 07 POWIERZCHNI
A

0,48ha

2. FUNKCJA U – tereny zabudowy usługowej, istniejący obiekt handlowy 
i Remiza OSP

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8
ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu : 

- 8,0m od zewnętrznej krawędzi drogi wojewódzkiej (poza 
granicami planu), 
- po ścianach istniejących budynków, 
- zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki: 

maksymalnie: 
- dla zabudowy usługowej 40%, 
- dla zabudowy mieszkalno-usługowej 30%.

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 30%
4) intensywność zabudowy: maksymalnie: 

- dla zabudowy usługowej 40%, 
- dla zabudowy mieszkalno-usługowej 30%.

5) maksymalna wysokość zabudowy, forma zabudowy i jej 
kolorystyka: 

9,0m, dla budynków towarzyszących typu garaż, budynek 
gospodarczy itp. o maksymalnej powierzchni do 50,0m2 
wysokość do 6,0m, poziom posadowienia parteru do 0,6m 
powyżej poziomu terenu przy głównym wejściu do 
budynku 
liczba kondygnacji: 1,5 (parter i poddasze), dopuszcza się 
podpiwniczenie budynku, dla zabudowy towarzyszącej 
1 kondygnacja naziemna, forma wolnostojąca, 
nawiązująca do stylu regionu Kaszub, zakaz stosowania 
ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych, zakaz budowy wiatraków do wytwarzania 
energii, kolorystyka elewacji w barwach naturalnych, 
pastelowych z użyciem materiałów naturalnych: cegła, 
kamień naturalny, tynk, drewno i inne, zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów

6) kształt, geometria i kolorystyka dachu: dachy symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci od 350 do 450 , w tym o krzyżujących się 
kalenicach, z wykuszami(również dla zabudowy 
towarzyszącej), ustawienia kalenicy dla budynków 
usługowych nie ustala się, do pokrycia dachu stosować 
dachówkę ceramiczną lub inny materiał dachówko 
podobny np. gont lub blachodachówka w kolorze 
grafitowym, ceglastym lub brązowym

4.

7) wielkość terenu: nie ustala się
5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
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Nie ustala się
ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa dla terenu: 007 - z drogi wojewódzkiej (poza 

granicami planu) za zgodą i w 
uzgodnieniu z zarządcą tej drogi 
- z drogi powiatowej (poza 
granicami planu)

2) parkingi: - co najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie na 
działce 
- co najmniej 2 miejsca postojowe na każde 100m2 
powierzchni użytkowej usług

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia
4) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu 

odwadniającego
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
8) zaopatrzenie w ciepło: preferowane z niskoemisyjnych źródeł lokalnych lub sieci 

ciepłowniczej
9) gospodarka odpadami: regulowana odrębnymi przepisami
10) zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacyjna: dopuszcza się budowę infrastruktury telekomunikacyjnej 

oraz utrzymanie, remont, rozbudowę i modernizację 
istniejącej infrastruktury

6.

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie ustala się
7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 

DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
1) Obszar położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi, 
2) Zakaz budowy wielkogabarytowych reklam wolnostojących: 
Na obszarze strefy historycznej struktury przestrzennej wyklucza się stosowanie nośników reklamowych i należy ograniczyć do 
minimum powierzchnię reklam wbudowanych. 
1) Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elektów żelbetowych, 
4) Zagospodarowanie zgodnie z godnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
1) Maksymalne zachowanie zieleni wysokiej istniejącej, nie kolidującej z projektowaną zabudową, 
2) Uciążliwość usług winna ograniczać się do granic własnej działki, 
3) Rozwiązania architektoniczne i konstrukcje ścian zewnętrznych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi winny 
spełniać warunki zabezpieczeń akustycznych właściwych dla tego typu obiektów płożonych w strefie uciążliwości drogi 
wojewódzkiej. 
4) Miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych, urządzeń związanych z realizacją ustaleń zapisów planu, obsługa 
inwestycji, itp. Nie mogą stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego, 
5) Należy zabezpieczyć swobodny odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem 
wód opadowych, 
6) Przy południowej granicy terenu - granica strefy 100m odległości od brzegu rzeki Łeba.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Nie dotyczy

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie ustala się

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI 
Dopuszcza się utrzymanie, remont, rozbudowę i modernizacje istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej

12. STAWKA PROCENTOWA 
15% dla nowych terenów inwestycyjnych

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
1) Teren położony w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi, 
2) Teren położony w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Łeby, zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
1) Na działce 10/17, stanowiącej zespół zawierający elementy historycznego i tradycyjnego rozplanowania (oznaczonego na 
rysunku planu) zabrania się stosowania nośników reklamowych a powierzchnię reklam wbudowanych należy ograniczyć do 
minimum, 
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2) Wody opadowe zagospodarować na terenie własnej działki – zakaz odprowadzenia wód opadowych na działki sąsiednie, poza 
wyznaczonym układem odwadniającym.

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
1) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojazdów i miejsc postojowych, 
2) Zaleca się lokalizowania zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi, 
3) Zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów i wykorzystanie ich do prac porządkowych i nawodnienia zieleni, 
4) Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych, 
5) Istniejąca kanalizacja sanitarna, 
6) Zaleca się dostosowanie wyglądu obiektów zabudowy towarzyszącej i małej architektury (w tym reklam wolnostojących) 
charakterem i skalą do wyglądu budynków pozostałych, istniejących lub projektowanych na działce, 
7) Uciążliwości hałasowe do drogi wojewódzkiej, 
1) Istniejący rów, 
2) Zaleca się nie przekraczanie częścią podziemną budynku maksymalnej powierzchni zabudowy wskazanej w ust. 4 pkt 
5 niniejszej karty.

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

1) część graficzna – rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 
Miechucino „Centrum” w skali 1 : 1000 (załącznik nr 1), 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2), 

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

§ 7. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino 
„Centrum” zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/288/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 20 października 
2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 roku Nr 23 poz. 519, ze zm. z 2010 roku) dla obszaru obejmującego 
kartę terenu 006-ZŁ i 007-U. 

§ 8. Zobowiązuje się Wójta do: 

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej Uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem, 

2) publikacji mniejszej Uchwały na stronie internetowej Gminy Chmielno.

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

 

Przewodniczący Rady

Marian Kwidziński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/199/2013

Rady Gminy Chmielno

z dnia 18 marca 2013 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/199/2013

Rady Gminy Chmielno

z dnia 18 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 23 stycznia 2013 roku do 20 lutego 
2013 roku uwag nie wniesiono.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 2557



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/199/2013

Rady Gminy Chmielno

z dnia 18 marca 2013 r.

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

1) Wykaz zadań własnych gminy wynikających z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: 

• Podział działek przeznaczonych pod drogi 

• Budowa sieci infrastruktury

2) Źródła finansowania zadań wymienionych wyżej będą stanowić środki własne pochodzące z budżetu 
gminy, środki pomocowe, partycypacja inwestorów prywatnych w kosztach budowy na zasadzie lokalnych 
inicjatyw inwestycyjnych. 

3) Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. Realizacja będzie uzależniona od 
posiadanych środków.
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