
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 

RADY GMINY SŁUPSK 

z dnia 25 marca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części 

obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318 z późn. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ,poz. 951, poz. 

1445; Dz. U. z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 1446) oraz na podstawie uchwały Nr XV/134/2008 Rady Gminy 

Słupsk z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu i na podstawie uchwały nr 

XV/145/2012 z dnia 14 lutego 2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/134/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 

24 kwietnia 2008 r. 

Rada Gminy Słupsk 

uchwala co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów 

Bierkowo-Strzelino nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupsk. 

§ 2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów 

Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk. 

§ 3. Teren objęty miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje część obszaru 

w granicach administracyjnych obrębów geodezyjnych Bierkowo-Strzelino (o powierzchni 768,37ha) 

określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1. – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie 

sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000; 

Załącznik nr 2, 3, 4. – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

Załącznik nr 5. – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 
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§ 5. 1. Ustalenia planu przedstawiono w formie tekstowej i graficznej. 

2. Zapisy tekstowe zawierają ustalenia w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Przypisane są one odpowiednio do poszczególnych 

terenów na rysunku planu; 

3. Ustalenia graficzne naniesione są na rysunku planu, wyznaczają granice przestrzenne terenów, dla 

których stosuje się odpowiednio ustalenia tekstowe. 

Obowiązującymi ustaleniami graficznymi planu są: 

a) granice obszaru objętego planem; 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

c) symbole cyfrowo-literowe oznaczające przeznaczenie terenu; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

§ 6. 1. Definicje użytych pojęć. 

Ilekroć w uchwale mowa o: 

1) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych; 

2) budynku gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego 

wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych 

służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji 

indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do 

przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych; 

3) gospodarczych obiektach pomocniczych – należy przez to rozumieć obiekty lokalizowane na gruntach 

rolnych, nie trwale związane z gruntem, służące do sezonowego przechowywania płodów rolnych oraz 

urządzeń i narzędzi produkcji rolnej; 

4) kondygnacji nadziemnej - należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną; 

5) ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 

całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy poza którą nie można 

lokalizować nowo projektowanych budynków; nie dotyczy ona okapów, gzymsów, balkonów, zadaszeń 

nad wejściami i podjazdami, itp. wysuniętych poza lico budynku; 

7) niskoemisyjnych nośnikach energii – należy przez to rozumieć nośniki energii ekologicznie czystej 

o wysokiej efektywności energetycznej nie pozostawiające szkodliwych odpadów, zaliczamy do nich m.in. 

elektryczność, gaz płynny, gaz ziemny oraz olej opałowy; 

8) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt małej architektury; 
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9) obszarze przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 

społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne; 

10) podziale działki - należy przez to rozumieć taki geodezyjny podział działki, w wyniku którego każda 

z nowopowstałych działek będzie spełniać warunki zagospodarowania i użytkowania zgodne z przepisami 

szczegółowymi; 

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na 

terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni 

nie mniejszej niż 10 m
2 

urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im 

naturalną wegetację; 

12) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków i innych 

obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce budowlanej; 

13) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość bądź liczba kondygnacji; 

14) środowisku przyrodniczym - krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi 

i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami 

i grzybami; 

15) strefach ochrony archeologiczno-konserwatorskiej –obszar występowania stanowisk (zabytków) 

archeologicznych w postaci reliktowych pradziejowych i średniowiecznych przestrzeni i struktur 

osadniczych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Celem ochrony jest wszechstronne 

udokumentowanie tych reliktów narażonych na zniszczenie w trakcie prowadzenia inwestycyjnych prac 

ziemnych. Ze względu na zakres ochrony na obszarze opracowania wyróżnia się strefę: 

strefę W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, która obejmuje dziesięć 

stanowisk archeologicznych o mniejszej lub nierozpoznanej wartości kulturowej; 

16) strefie ochrony układu ruralistycznego – należy przez to rozumieć obszar przestrzennych założeń 

zawierających zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni rozmieszczone 

w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych w tym ulic lub sieci dróg, 

podlegający ochronie; 

17) urządzeniach infrastruktury technicznej – oznacza to drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo 

nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe 

i telekomunikacyjne; 

18) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, których funkcjonowanie nie powoduje 

przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań 

na środowisko poza zajmowanym obiektem; nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów; 

nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki; 

w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących; 

w szczególności nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczegółowymi; nie powoduje wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza 

na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania 

niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska; 

nie powoduje emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych 

zapachów; 

19) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół 

takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi; 

20) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie 

w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych; 
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2. Wszystkie określenia zdefiniowane w planie należy rozumieć zgodnie z podaną definicją, 

niezależnie od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostałych określeń użytych, 

a niezdefiniowanych w planie, obowiązują definicje z aktów prawnych obowiązujących w chwili 

uchwalania planu. 

§ 7. USTALENIA OGÓLNE: 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) Na całym obszarze opracowania dopuszcza się lokalizacje obiektów, których budowa nie wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę. Funkcja i parametry tych obiektów nie powinny przekraczać ograniczeń 

zawartych w odpowiednich kartach terenów; 

2) Na całym obszarze opracowania dopuszcza się podpiwniczanie budynków oraz lokalizację obiektów 

położonych poniżej poziomu terenu (także przykrytych ziemią), w przypadku gdy rozpoznanie warunków 

gruntowych nie wyklucza ich lokalizacji i pod warunkiem zastosowania technologii adekwatnych do 

zastanych warunków; 

3) Zabudowa na obszarze opracowania powinna nawiązywać do charakteru istniejącej zabudowy wsi 

w zakresie geometrii dachów oraz form detalu architektonicznego; 

4) W ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej dopuszcza się poddasze 

użytkowe, garaż wolnostojący bądź wbudowany oraz parterowy budynek gospodarczy; budynki 

gospodarcze powinny nawiązywać do budynku głównego - mieszkalnego poprzez zastosowanie 

pokrewnych materiałów, wspólnych form geometrii dachu oraz elementów małej architektury i detalu 

architektonicznego; 

2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) Obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych: 

a) w ciągach komunikacyjnych należących zarówno do głównego jak i wewnętrznego układu drogowego; 

b) na terenach o ustalonym dostępie publicznym. 

2) Na terenach systemu komunikacyjnego dopuszcza się: 

a) obiekty małej architektury; 

b) tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyposażenia ulic, np. : kioski z prasą, budki telefoniczne itp. 

uzgodnione z właściwym zarządca drogi. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 Dla obszaru opracowania zaleca się wzmocnienie ciągłości przestrzennej  środowiska przyrodniczego 

poprzez wprowadzenie komponentów zieleni, szpalerów  drzew, pasów zieleni, z wykorzystaniem 

gatunków roślin rodzimych, zgodnych  siedliskowo i geograficznie, stanowiących dodatkowo role 

izolacyjną i wiatrochronną.  Nie dotyczy obszarów, na których dopuszcza się lokalizację obiektów, 

których wymogi  techniczne i parametry tego nie dopuszczają. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) Ustalenie wysokości zabudowy nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; 

2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcji dopuszcza się wydzielenie terenów 

komunikacji wewnętrznej stanowiących jedynie dojazdy do działek wydzielonych pod funkcję 

przeznaczenia podstawowego przy zastosowaniu szerokości minimalnej 8 m i w przypadku braku 

możliwości przejazdu - placu manewrowego 12/12m. 
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5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) Podział nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jest możliwy tylko w przypadku, gdy powstałe 

w wyniku podziału działki pozwalają na realizację zabudowy zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz 

wymogami określonymi w kartach terenów (wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zakaz 

zabudowy w strefie o charakterze ochronno-technicznym), lub istniejąca na nich zabudowa spełnia te 

wymogi. Nowe podziały nie mogą uniemożliwiać dojazdów i dojść do poszczególnych działek i budynków 

na terenie planu; 

2) Dopuszcza się wydzielenie działek na potrzeby polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej 

o powierzchni mniejszej niż powierzchnia działki ustalona w ustaleniach szczegółowych; 

3) Dopuszcza się wydzielenie działek na potrzeby infrastruktury technicznej; 

6. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) Na całym obszarze opracowania dopuszcza się sieci, urządzenia oraz inne obiekty budowlane infrastruktury 

technicznej. Ustalone w planie zasady podziału nieruchomości oraz parametry zabudowy 

i zagospodarowania terenu nie dotyczą sieci, urządzeń oraz innych obiektów budowlanych infrastruktury 

technicznej; 

2) Dla inwestycji położonych w odległości większej niż 100 m od sieci wodociągowej dopuszcza się budowę 

i korzystanie z własnych ujęć wody pitnej do czasu uzbrojenia w wodociąg; 

3) Dla inwestycji położonych w odległości większej niż 100 m od sieci kanalizacji sanitarnej zdolnej odbierać 

ścieki dopuszcza się budowę i korzystanie ze zbiorników bezodpływowych do czasu uzbrojenia 

w kanalizację sanitarną; 

4) Dla inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej położonych w odległości większej niż 100 m od sieci 

kanalizacji sanitarnej zdolnej odbierać ścieki i jednocześnie zlokalizowanych na działkach o powierzchni 

minimum 0,5 ha dopuszcza się budowę i korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków; 

5) Przez obszar opracowania przebiega elektroenergetyczna linia przesyłowa 400kV 

relacji Słupsk – Żarnowiec ze strefą ochronną 2x40 m od skrajnych przewodów linii oraz  linia 

elektroenergetyczna 110kV ze strefą ochronną 2x14,5 m od osi linii. Ustala się  następujące 

ograniczenia w użytkowaniu terenów znajdujących się w obrębie  strefy  ochronnej istniejącej linii 

400kV i 110kV: 

a) Warunki lokalizacji wszelkich obiektów w pasie technologicznym linii 400kV należy uzgadniać 

z właścicielem linii elektroenergetycznych – PSE Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej; 

b) W strefach ochronnych linii elektroenergetycznych nie wolno lokalizować budynków mieszkalnych 

i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

c) Pod liniami nie należy sadzić roślinności wysokiej – zalesienia terenów rolnych w pasach 

technologicznych linii mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi 

maksymalną wysokość sadzonych drzew i krzewów; 

d) Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasów technologicznych linii i w ich najbliższym 

sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii; 

e) Do linii elektroenergetycznych musi być zapewniony dostęp w celu wykonania prac eksploatacyjnych; 

6) Na terenach produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych oznaczonych symbolem PU na rysunku planu, 

proponowana lokalizacja stacji abonenckich 15/0,4 kV do obsługi terenów produkcji, składów 

i magazynów oraz usług wielofunkcyjnych oznaczonych symbolem PS i PU na rysunku planu. Dopuszcza 

się inne niż ustalone w planie lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4kV, jeżeli wynikać to będzie 

z potrzeb; 
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7) Do obsługi obszaru objętego opracowaniem obowiązuje rozbudowa linii kablowych 0,4kV, linii 

energetycznych średniego napięcia 15kV oraz budowa stacji transformatorowych 15/0,4kV oznaczonych na 

rysunku planu symbolem EE; dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych poza 

wyznaczonymi w niniejszym planie, o ile będzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii elektrycznej; 

8) Budowę sieci SN i NN realizuje się: 

a) w liniach rozgraniczających ulic i dojazdów po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z właściwym 

zarządca terenu; 

b) po innych trasach wynikających ze szczegółowych uzgodnień na etapie projektowania; 

9) Istniejące sieci i urządzenia kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem właściwy gestor 

przebudowuje na wniosek zainteresowanych stron, zapewniając finansowanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

10) Przez obszar opracowania przebiega gazociąg w/c DN150 relacji Słupsk –Ustka wraz z odgałęzieniem 

DN80 do Bierkowa. Ustala się strefę ochronną 2x15m od osi linii wraz z następującymi ograniczeniami 

w użytkowaniu terenów znajdujących się w obrębie strefy ochronnej istniejącego gazociągu: 

a) zakaz zabudowy w strefie ochronnej gazociągu; 

b) tworzenie zadrzewień i zalesień możliwe poza pasem o szerokości 6m (po 3m na stronę); 

c) podejmowanie wszelkich przedsięwzięć o charakterze gospodarczym i inwestycyjnym związanych 

z obszarami występującymi w strefie ochronnej i jej sąsiedztwie powinno przebiegać za wiedzą i w 

uzgodnieniu z operatorem gazociągu wysokiego ciśnienia; 

11) Na obszarze opracowania dopuszcza się urządzenia związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej, 

w tym ogniwa fotowoltaiczne, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich realizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Nie dopuszcza się realizacji elektrowni wiatrowych.  Zaleca się przeprowadzenie 

monitoringu przyrodniczego mającego na celu określenie oddziaływania inwestycji na siedliska 

przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt w szczególności objętych ochroną na podstawie przepisów 

ustawy z 16 kwietnia 2004 r. oraz na podstawie Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

7. Stawka procentowa: 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem. 
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§ 8.  

I. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Dla terenu 01R (pow. 13,11 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

tereny rolnicze; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) w gospodarce rolniczej należy przestrzegać zasad z zakresu biotechniki zapewniając wydolność 

środowiska naturalnego , odnawialność zasobów przyrodniczych, trwałość świata roślinnego 

i zwierzęcego, a także różnorodność przyrody i krajobrazu; 

b) dozwolona lokalizacja tymczasowych gospodarczych obiektów pomocniczych związanych z produkcją 

rolną; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie powierzchni istniejącego lasu; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy tymczasowych gospodarczych obiektów pomocniczych związanych z produkcją 

rolną nie większa niż 25m
2
; 

b) dopuszcza się 2 tymczasowe gospodarcze obiekty pomocnicze na każde 500 m
2 
działki. 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu poprzez tereny sąsiednie; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania i użytkowania terenu; 

nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 
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a) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV; ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

 

2. Dla terenu 02MU (pow. 6,22 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy oraz modernizację, remonty, rozbudowę i przebudowę 

istniejących budynków; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy budynek mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

b) zachowanie powierzchni istniejącego lasu; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

określone w ustaleniach ogólnych; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 03KD-L 

i drogi dojazdowej 06KD-D; 

b) dopuszcza się remonty , przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

d) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

e) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

f) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

g) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

h) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
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a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 03KD-L i z drogi dojazdowej 06KD-D; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działki, dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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3. Dla terenu 03MU (pow. 14,37 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/59 osada kultury pomorskiej, 

pradzieje, oraz stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/60 osada pradzieje objęte strefą W.III. 

ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi lokalnej 03KDL, 

dróg dojazdowych 06KD-D i 07KD-D oraz drogi wewnętrznej 14KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,5 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 
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f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 03KDL, z dróg dojazdowych 06KD-D i 07KD-D oraz z drogi 

wewnętrznej 14KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV o wymiarach 13x10m do obsługi przyległych terenów 

mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych – jak na rysunku planu; 

h) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

i) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

c) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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4. Dla terenu 04MU (pow. 15,41 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/63 osada kultury pomorskiej 

objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości z 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 07KD-

D i drogi wewnętrznej 14KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 
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d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 07KD-D i z drogi wewnętrznej 14KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

c) przez teren przebiega linia gazociągu w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi 

§ 7 ust.6 pkt 10; 
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5. Dla terenu 05MU (pow. 4,06 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości z 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 07KD-

D i dróg wewnętrznych 15KD-W i 16KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 
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9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 07KD-D i z dróg wewnętrznych 15KD-W i 16KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

d) część terenu znajduje się w strefie ochronnej gazociągu Dn 150 wysokiego ciśnienia przebiegającego 

przez tereny sąsiednie 04MU i 06MU; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 10. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 1743



 

6. Dla terenu 06MU (pow. 5,66 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/61 osada średniowieczna , 

pradzieje oraz stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/57 osada wczesnośredniowieczna objęte 

strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 07KD-D 

i dróg wewnętrznych 15KD-W, 16KD-W i 17KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 
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f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 07KD-D i z dróg wewnętrznych 15KD-W, 16KD-W i 17KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

d) przez teren przebiega linia gazociągu w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi 

§ 7 ust.6 pkt 10; 
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7. Dla terenu 07MU (pow. 4,54 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/62 osada 

wczesnośredniowieczna objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 07KD-D 

i dróg wewnętrznych 15KD-W, 17KD-W i 19KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 
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d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 07KD-D i z dróg wewnętrznych 15KD-W, 17KD-W i 19KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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8. Dla terenu 08MU (pow. 4,02 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 07KD-D 

i dróg wewnętrznych 15KD-W, 19KD-W i 21KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 
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- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 07KD-D i z dróg wewnętrznych 15KD-W, 19KD-W i 21KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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9. Dla terenu 09MU (pow. 4,43 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/64 osada kultury łużycko –

pomorskiej, średniowieczna , pradzieje , objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-

konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 07KD-D 

i dróg wewnętrznych 15KD-W, 21KD-W i 22KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 
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f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 07KD-D i z dróg wewnętrznych 15KD-W, 21KD-W i 22KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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10. Dla terenu 10MU (pow. 3,00 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 07KD-D 

i dróg wewnętrznych 15KD-W, 22KD-W i 23KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 
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9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 07KD-D i z dróg wewnętrznych 15KD-W, 22KD-W i 23KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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11. Dla terenu 11PU (pow. 3,00 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, w tym przynajmniej 

połowę na gruncie rodzimym przeznaczyć pod zadrzewienia i zakrzewienia; 

b) należy przedzielać miejsca postojowe na parkingach terenowych nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej 

co max. 10 miejsc parkingowych; 

c) obowiązuje wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 12,0 m wzdłuż granicy z terenem 04MU; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i drogi dojazdowej 07KD-D; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca 4 kondygnacji i 12 m, nie dotyczy obiektów infrastruktury 

technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i z drogi dojazdowej 07KD-D; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4, odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci kablowej na warunkach określonych przez gestora sieci lub ze 

źródeł własnych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami niniejszego planu nie przewiduje się innych niż 

dotychczasowe formy zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:  

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) wykonywana działalność nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu ; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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12. Dla terenu 12MU (pow. 1,79 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L, drogi 

dojazdowej 07KD-D i dróg wewnętrznych 23KD-W i 25KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 
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9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L, z drogi dojazdowej 07KD-D i z dróg wewnętrznych 23KD-W 

i 25KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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13. Dla terenu 13MU (pow. 5,01 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy oraz modernizację, remonty, rozbudowę i przebudowę 

istniejących budynków; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/58 osada 

wczesnośredniowieczna, pradzieje, oraz stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/57 osada 

wczesnośredniowieczna objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany. 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 03KD-L, 

drogi dojazdowej 07KD-D i dróg wewnętrznych 15KD-W i 18KD-W; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 1743



d) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,5 m 

w tym poddasze użytkowe; 

e) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

f) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

g) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

h) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 03KD-L, z drogi dojazdowej 07KD-D i z dróg wewnętrznych 15KD-W 

i 18KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

c) część terenu znajduje się w strefie ochronnej gazociągu Dn 150 wysokiego ciśnienia przebiegającego 

przez teren sąsiedni 14MU; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 10. 
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14. Dla terenu 14MU (pow. 2,35 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/56 osada kultury łużycko – 

pomorskiej objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany. 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 03KD-L 

i dróg wewnętrznych 15KD-W, 18KD-W i 20KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 
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d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 03KD-L i z dróg wewnętrznych 15KD-W, 18KD-W i 20KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 

pkt 10; 

c) część terenu znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 13MU; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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15. Dla terenu 15MU (pow. 2,43 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/55 osada kultury łużycko – 

pomorskiej, pradzieje objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany. 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 03KD-L 

i dróg wewnętrznych 15KD-W i 20KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 
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d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 03KD-L i z dróg wewnętrznych 15KD-W i 20KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

. 
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16. Dla terenu 16MU (pow. 3,52 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy oraz modernizację, remonty, rozbudowę i przebudowę 

istniejących budynków; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/54 osada, pradzieje objęte 

strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany. 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 03KD-L 

i dróg wewnętrznych 15KD-W, 23KD-W i 24KD-W; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

d) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 
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e) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

f) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

g) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

h) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 03KD-L i z dróg wewnętrznych 15KD-W, 23KD-W i 24KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

. 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 1743



17. Dla terenu 17MU (pow. 1,38 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 15KD-

W i 23KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych 15KD-W i 23KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 1743



 

18. Dla terenu 18MU (pow. 3,05 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy oraz modernizację, remonty, rozbudowę i przebudowę 

istniejących budynków; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/65 osada kultury pomorskiej, 

średniowieczna, objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych 01KD-L 

i 03KD-L oraz dróg wewnętrznych 23KD-W, 24KD-W, 25KD-W i 26KD-W; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 
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d) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

e) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

f) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

g) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

h) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg lokalnych 01KD-L i 03KD-L oraz z dróg wewnętrznych 23KD-W, 24KD-W, 

25KD-W i 26KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) część terenu znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 12MU; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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19. Dla terenu 19MU (pow. 1,26 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/65 osada kultury pomorskiej, 

średniowieczna, objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i dróg wewnętrznych 25KD-W i 26KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,5 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 
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f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i z dróg wewnętrznych 25KD-W i 26KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) część terenu - znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 12MU; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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20. Dla terenu 20MW (pow. 6,12 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych budynków usług nieuciążliwych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 41KD-D i od linii rozgraniczających dróg 

wewnętrznych 33KD-W, 34KD-W i 36KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 

warunków: 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 
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- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L, z drogi dojazdowej 41KD-D i z dróg wewnętrznych 33KD-

W, 34KD-W i 36KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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21. Dla terenu 21MW (pow. 1,15 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 33KD-W i 42KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 

warunków: 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i z dróg wewnętrznych 33KD-W i 42KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) część terenu - znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 20MW; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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22. Dla terenu 22MW (pow. 0,78 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 34KD-

W, 37KD-W i 40KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 

warunków: 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych 34KD-W, 37KD-W i 40KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) część terenu - znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 20MW; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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23. Dla terenu 23MU (pow. 2,30 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczających drogi dojazdowej 41KD-D 

i dróg wewnętrznych 34KD-W i 36KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 
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- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 41KD-D i z dróg wewnętrznych 34KD-W i 36KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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24. Dla terenu 24MU (pow. 1,62 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 34KD-

W, 37KD-W, 39KD-W i 40KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 
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9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych 34KD-W, 37KD-W, 39KD-W i 40KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) część terenu - znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 23MU; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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25. Dla terenu 25MU (pow. 1,46 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki ; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 41KD-D 

i od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 34KD-W, 39KD-W i 40KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 
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9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 41KD-D i z dróg wewnętrznych 34KD-W, 39KD-W i 40KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) część terenu znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 23MU; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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26. Dla terenu 26MN (pow. 3,60 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

c) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50 % powierzchni działki; 

b) właściciele zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy melioracyjne 

stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów 

publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od granicy z działką nr 294 (dotyczy tylko 

budynków mieszkalnych) oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 41KD-D i drogi 

wewnętrznej 35KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,0 m,; 

d) szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

e) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

f) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalenia i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 41KD-D i z drogi wewnętrznej 35KD-W; 
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b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości po 40,0 m od skrajnych przewodów linii 400 kV ; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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27. Dla terenu 27MN (pow. 2,39 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

c) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50 % powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej 41KD-

D i drogi wewnętrznej 35KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,0 m,; 

d) szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

e) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

f) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalenia i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 41KD-D i z drogi wewnętrznej 35KD-W; 

b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 
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e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) część terenu - znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 26MN; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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28. Dla terenu 28MN (pow. 5,33 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy oraz modernizację, remonty, rozbudowę i przebudowę 

istniejących budynków; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

c) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40 % powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od granicy z działką nr 294 (dotyczy tylko 

budynków mieszkalnych) oraz 6,0 m od linii rozgraniczających drogi lokalnej 04KD-L, drogi 

dojazdowej 41KD-D i drogi wewnętrznej 35KD-W; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

d) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,5 m; 

e) szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalenia i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – Poz. 1743



a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 04KD-L, z drogi dojazdowej 41KD-D i z drogi wewnętrznej 35KD-W; 

b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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29. Dla terenu 29MU (pow. 4,34 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/67 osada kultury pomorskiej, 

łużycko – pomorskiej objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany. 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 04KD-L i 6,0 

od linii rozgraniczających drogi dojazdowej 41KD-D i dróg wewnętrznych 38KD-W i 40KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 
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f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 04KD-L, z drogi dojazdowej 41KD-D i z dróg wewnętrznych 38KD-W 

i 40KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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30. Dla terenu 30MW (pow. 4,37 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy 

i zmiany sposobu użytkowania budynków; 

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/67 osada kultury pomorskiej, 

łużycko – pomorskiej objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

W strefie W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych 01KD-L 

i 04KD-L i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 38KD-W, 40KD-W i 42KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 
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c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 9,5 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 

warunków: 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg lokalnych 01KD-L i 04KD-L i z dróg wewnętrznych 38KD-W, 40KD-W 

i 42KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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31.   Dla terenu 31ZL (pow. 10,46 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny leśne. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zachowanie istniejącej różnorodności przyrodniczej lasu i jego walorów krajobrazowych; 

b) dopuszcza się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w tym obiekty i urządzenia związane 

z gospodarką leśną oraz z zakresu łączności publicznej. 

c) obiekty telekomunikacyjne wymagające wysokich konstrukcji wsporczych winny być skutecznie 

wkomponowane w istniejący krajobraz; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) teren należy do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Bruskowskie Bagna” ; obowiązuje 

Rozporządzenie nr 87/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 września 2006 r.; 

b) obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych, związanych z gospodarką leśną oraz 

z zakresu łączności publicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu z drogi lokalnej 03KD-L; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie występują; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się lokalizację drobnych form zagospodarowania związanych wyłącznie z rekreacyjnym 

wykorzystaniem terenu; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie ustala się; 
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32. Dla terenu 32MN (pow. 4,23 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

c) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 03KD-L i od 

linii rozgraniczających dróg dojazdowych 27KD-D i 28KD-D; nieprzekraczalna linia zabudowy od 

granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,5 m; 

d) szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

e) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

f) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalenia i podział; 

b) podział terenu na działki indywidualne na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 03KD-L i z dróg dojazdowych 27KD-D i 28KD-D; 

b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 
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d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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33. Dla terenu 33MU (pow. 15,63 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy oraz modernizację, remonty, rozbudowę i przebudowę 

istniejących budynków; 

c) dopuszcza się pozostawienie gruntów użytkowanych rolniczo w ich dotychczasowym użytkowaniu; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy jednorodzinny budynek 

mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

a) na terenie: 

- w zagrodzie nr 9 znajduje się budynek gospodarczy w ewidencji zabytków; 

- w zagrodzie nr 10 znajduje się budynek mieszkalny w ewidencji zabytków; 

- w zagrodzie nr 11/12 znajduje się budynek mieszkalny i budynek gospodarczy w ewidencji zabytków; 

- w zagrodzie nr 14 znajduje się stodoła i budynek gospodarczy w ewidencji zabytków; 

- w zagrodzie nr 15 znajduje się budynek gospodarczy w ewidencji zabytków; 

- w zagrodzie nr 16 znajduje się budynek mieszkalny i budynek gospodarczy w ewidencji zabytków; 

b) budynki w ewidencji jak wyżej do zachowania. Zachować między innymi pierwotny materiał ścian 

zewnętrznych: w budynkach o elewacjach z cegły - nie tynkować; w budynkach o konstrukcji 

szachulcowej nie tynkować drewnianych elementów konstrukcji ścian zewnętrznych, zachować formę 

dachu. Przed przystąpieniem do remontu dachu lub elewacji wystąpić o wytyczne konserwatorskie, 

a następnie zakres prac uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku. 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych 01KD-L 

i 03KD-L i drogi dojazdowej 28KD-D. Dla budynków mieszkalnych nieprzekraczalna linia zabudowy 

w odległości 50 m od granicy cmentarza (38Uk-ZC) – nie dotyczy zabudowy gospodarczej i garażowej; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 
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d) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

e) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

f) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

g) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

h) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg lokalnych 01KD-L i 03KD-L i z drogi dojazdowej 28KD-D; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; dla inwestycji położonych w odległości większej niż 100 m 

od sieci wodociągowej dopuszcza się budowę i korzystanie z własnych ujęć wody pitnej do czasu 

uzbrojenia w wodociąg pod warunkiem zachowania odległości minimum 150 m od granicy cmentarza 

(teren 38Uk-ZC) 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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c) przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 

pkt 10; 
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34. Dla terenu 34MU (pow. 2,49 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych 

27KD-D i 28KD-D i 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 29KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy szeregowej wysokość budynku nie większa niż 

3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, łącznie nie więcej niż 12,0 m; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 
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9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg dojazdowych 27KD-D i 28KD-D i z drogi wewnętrznej 29KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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35. Dla terenu 35MU (pow. 8,26 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 28KD-D 

i 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 29KD-W, 30KD-W i 31KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy szeregowej wysokość budynku nie większa niż 

3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, łącznie nie więcej niż 12,0 m; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 
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- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 28KD-D i z dróg wewnętrznych 29KD-W, 30KD-W i 31KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

c) przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 

pkt 10; 
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36. Dla terenu 36MU (pow. 3,21 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 29KD-

W, 30KD-W i 31KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy szeregowej wysokość budynku nie większa niż 

3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, łącznie nie więcej niż 12,0 m; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 
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- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych 29KD-W, 30KD-W i 31KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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37. Dla terenu 37MU (pow. 6,34 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy oraz modernizację, remonty, rozbudowę i przebudowę 

istniejących budynków; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L, 6,0 

m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej 28KD-D i drogi wewnętrznej 31KD-W. Dla budynków 

mieszkalnych nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 50 m od granicy cmentarza (38Uk-ZC) – 

nie dotyczy zabudowy gospodarczej i garażowej; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

d) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,5 m, dla zabudowy szeregowej wysokość budynku nie większa niż 

3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, łącznie nie więcej niż 12,0 m; 

e) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

f) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

g) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

h) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 
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nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L, z drogi dojazdowej 28KD-D i z drogi wewnętrznej 31KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; dla inwestycji położonych w odległości większej niż 100 m 

od sieci wodociągowej dopuszcza się budowę i korzystanie z własnych ujęć wody pitnej do czasu 

uzbrojenia w wodociąg pod warunkiem zachowania odległości minimum 150 m od granicy cmentarza 

(teren 38Uk-ZC); 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

c) przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 

pkt 10; 
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38. Dla terenu 38Uk-ZC (pow. 1,03 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

Teren usług sakralnych z cmentarzem; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) Kościół filialny pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego wpisany do rejestru zabytków poz. nr 

94 oraz cmentarz w ewidencji konserwatorskiej; obowiązuje zachowanie stanu istniejącego; 

b) zakres prac remontowych i prace porządkowe na terenie kościelnym powinny bezwzględnie uzyskać 

zgodę Pomorskiego Konserwatora Zabytków i być wykonywane zgodnie z uzyskanym zezwoleniem . 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

istniejące zadrzewienie podlega ochronie, dopuszcza się rozwinięcie i wzbogacenia układu istniejącej 

zieleni po uprzednim uzyskaniu zgody Pomorskiego Konserwatora Zabytków; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:  

a) istniejący kościół filialny p.w. Św. Antoniego Padewskiego, wpisany jest do rejestru zabytków decyzją 

nr 94 z dnia 1955-10-24, nr rej. A-57 

b) obiekty w rejestrze podlegają ochronie na podstawie zapisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz 1568 z późniejszymi zmianami). 

c) istniejący nieczynny cmentarz ewangelicki znajduje się w ewidencji zabytków. Należy prowadzić 

działania zmierzające do uporządkowania terenu i dbanie o pozostałe tam nagrobki. Wszelkie 

podejmowane działania na tym terenie należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 

Delegatura w Słupsku. 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

na terenie kościoła obowiązuje zakaz instalacji obiektów i urządzeń służących reklamie komercyjnej; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

nie dotyczy; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

patrz pkt 4; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) dojazd do terenu z dróg lokalnych 01KD-L i 05KD-L ; 

b) na terenie wydzielić miejsca na parkowanie pojazdów, zgodnie z potrzebami; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej, 

a do czasu jej realizacji wody opadowe zagospodarować we własnym zakresie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

obiekt do adaptacji; nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 
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11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 50 poz. 362); 
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39. Dla terenu 39US (pow. 0,43 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

Tereny sportu i rekreacji; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zagospodarowania terenów są ogólnodostępne urządzenia służące czynnemu 

uprawianiu sportu. 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych oraz inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

w tym obiekty i urządzenia stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

c) teren zespołu należy ogrodzić, ogrodzenie powinno być wykonane z trwałego materiału; 

d) istniejący staw do zachowania, brzegi stawu umocnić, zapewniając dostęp do lustra wody; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) całość obszaru wzbogacić zielenią wysoką i niską; 

b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 80% powierzchni terenu; 

c) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 

zaleganiem wód na powierzchniach płaskich; 

d) zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:  

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

a) dopuszcza się nośniki reklamowe nie większe niż 6m
2 

usytuowane w sposób nie ograniczający 

widoczności aren sportowych; 

b) zaleca się reklamy świetlne; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

nie ustala się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalenie i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) dojazd do terenu drogi lokalnej 05KD-L; 

b) w granicach obszaru objętego planem wydzielić miejsca na parkowanie pojazdów; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; dla inwestycji położonych w odległości większej niż 100 m 

od sieci wodociągowej dopuszcza się budowę i korzystanie z własnych ujęć wody pitnej do czasu 

uzbrojenia w wodociąg pod warunkiem zachowania odległości minimum 150 m od granicy cmentarza 

(teren 38Uk-ZC) 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych – patrz punkt 3c; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 
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do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

są przedmiotem niniejszych ustaleń; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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40. Dla terenu 40U (pow. 3,98 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy usługowej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza sie usługi w zakresie np. handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty i opieki zdrowotnej, 

a także usług związanych z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi 

administracji, finansów, zarządzania, łączności, itp. 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalnictwa zbiorowego z wyłączeniem więzień, koszar, 

schronisk dla nieletnich itp. 

c) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy; 

d) zaleca się utrzymanie jednolitego charakteru zabudowy poprzez zachowanie zbliżonej proporcji brył, 

użycie pokrewnych materiałów, zbliżonej kolorystyki ścian i dachu w gamie kolorów pastelowych oraz 

detalu architektonicznego, nawiązując do najlepszych współczesnych form zabudowy usługowej; 

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

f) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) znajdujący się w granicach terenu las do zachowania; 

c) dopuszcza się zasadzenia zielenią ozdobną; 

d) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych; 

e) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

a) na terenie znajduje się stodoła , kuźnia i magazyn w ewidencji zabytków; 

b) budynki w ewidencji jak wyżej do zachowania. Zachować między innymi pierwotny materiał ścian 

zewnętrznych: w budynkach o elewacjach z cegły - nie tynkować; w budynkach o konstrukcji 

szachulcowej nie tynkować drewnianych elementów konstrukcji ścian zewnętrznych, zachować formę 

dachu. Przed przystąpieniem do remontu dachu lub elewacji wystąpić o wytyczne konserwatorskie, 

a następnie zakres prac uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku. 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nośniki reklamowe winny być usytuowane wyłącznie na elewacjach obiektów; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających dróg lokalnych 01KD-L 

i 04KD-L oraz 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 43KD-W; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

d) wysokość poszczególnych obiektów nie powinna przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych i nie może 

być większa niż 12,0 m; 

e) szerokości elewacji frontowych poszczególnych obiektów nie określa się; 
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f) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

tereny wymagające ochrony nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalenia i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg lokalnych 01KD-L i 04KD-L, z drogi wewnętrznej 43KD-W oraz z drogi 

lokalnej 02KD-L drogą wewnętrzną dz. nr 154; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

25 m
2 

powierzchni użytkowej usług i 1 stanowisko na 10 osób zatrudnionych z uwzględnieniem 

stanowisk postojowych dla pojazdów dostawczych; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe : 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność usługowa nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami. 
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41. Dla terenu 41MW (pow. 2,04 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 04KD-L; 

nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 

warunków: 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 04KD-L; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu na terenie jednostki, liczba miejsc 

postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV o wymiarach 13x10m do obsługi przyległych terenów 

mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych – jak na rysunku planu; 

h) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

i) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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42. Dla terenu 42ZP/U (pow. 2,03 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zieleni parkowej/usługi. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) należy zagospodarować jako tereny zieleni ogólnodostępnej o charakterze parkowym; 

b) dopuszcza się lokalizację wolnostojących parterowych obiektów i urządzeń rekreacji oraz usług 

w zakresie handlu, żywienia, kultury i rozrywki jako uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i krzewów gatunkami 

zgodnymi z istniejącymi warunkami siedliska; 

b) powierzchni biologicznie czynnej nie określa się. 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

na obszarze leśnym parku zachować istniejące formy przyrody uzupełniając je o obiekty małej 

architektury. 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości nie mniejszej niż 25 m od krawędzi jezdni drogi 43KD-W; 

b) wysokość poszczególnych obiektów nie powinna przekraczać 1 kondygnacji nadziemnej; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują. 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalenia i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi wewnętrznej 43KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych terenu; 

c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu; 

d) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej; 

e) odprowadzenie wód opadowych z terenów nie utwardzonych powierzchniowo do gruntu 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu rozpoczęcia realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż 

dotychczasowe formy zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej. 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 
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są przedmiotem niniejszych ustaleń; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy. 
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43. Dla terenu 43PU (pow. 1,88ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

a) teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy oraz modernizację, remonty, rozbudowę i przebudowę 

istniejących budynków; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu, rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

d) obowiązuje wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 12,0 m wzdłuż granicy z terenem 

41MW; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 04KD-L; 

nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 04KD-L; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4;odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej; dopuszcza się możliwość odprowadzenia wód opadowych poprzez separator do 

pobliskiego cieku wodnego. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni 

szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu rozpoczęcia realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż 

dotychczasowe formy zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej. 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu ; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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44. Dla terenu 44U (pow. 0,8 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren zabudowy usługowej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się usługi w zakresie np. handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty i opieki zdrowotnej, 

a także usług związanych z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi 

administracji, finansów, zarządzania, łączności, itp. 

b) zaleca się utrzymanie jednolitego charakteru zabudowy poprzez zachowanie zbliżonej proporcji brył, 

użycie pokrewnych materiałów, zbliżonej kolorystyki ścian i dachu w gamie kolorów pastelowych oraz 

detalu architektonicznego, nawiązując do najlepszych współczesnych form zabudowy usługowej; 

c) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

d) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i krzewów gatunkami 

zgodnymi z warunkami siedliska; 

c) dopuszcza się zasadzenia zielenią ozdobną; 

d) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nośniki reklamowe winny być usytuowane wyłącznie na elewacjach obiektów; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość poszczególnych obiektów nie powinna przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych i nie może 

być większa niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych poszczególnych obiektów nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

tereny wymagające ochrony nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalenia i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu przez teren sąsiedni 43PU poprzez ustanowienie służebności gruntowej; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

25 m
2 

powierzchni użytkowej usług i 1 stanowisko na 10 osób zatrudnionych z uwzględnieniem 

stanowisk postojowych dla pojazdów dostawczych; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 93 – Poz. 1743



d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe : 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność usługowa nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami. 
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45. Dla terenu 45MU (pow. 1,33 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

b) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy oraz modernizację, remonty, rozbudowę i przebudowę 

istniejących budynków; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) dla dz. nr 162/6 dopuszcza się obiekty wielofunkcyjne w tym: dom weselny, sala bankietowa 

z zapleczem socjalnym; 

e) dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalnictwa zbiorowego, np. dom spokojnej starości, 

z wyłączeniem więzień, koszar, schronisk dla nieletnich itp.; 

f) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

g) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 04KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 08KD-D; nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy 

lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

d) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 13,0 m 

w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem elementów wysokościowych do 17,5 m – do 4 kondygnacji 

nadziemnych; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 10
0 
a 45

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 
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8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 04KD-L i z drogi dojazdowej 08KD-D; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; dopuszcza się 

odprowadzenie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami szczegółowymi; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 96 – Poz. 1743



 

46.   Dla terenu 46ZL (pow. 4,20 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny leśne. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zachowanie istniejącej różnorodności przyrodniczej lasu i jego walorów krajobrazowych; 

b) obiekty telekomunikacyjne wymagające wysokich konstrukcji wsporczych winny być skutecznie 

wkomponowane w istniejący krajobraz; 

c) w przypadku, gdy umożliwia to specyfika planowanej inwestycji z zakresu łączności publicznej, zaleca 

się, aby inwestycje z zakresu łączności publicznej realizować na przylegającym terenie z przeznaczeniem 

pod produkcję, składy i usługi wielofunkcyjne; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

b) wszelkie cieki podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego 

przepływu wód; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych związanych z gospodarką leśną oraz 

z zakresu łączności publicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu z drogi dojazdowej 08KD-D; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie występują; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się lokalizację drobnych form zagospodarowania związanych wyłącznie z rekreacyjnym 

wykorzystaniem terenu; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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47. Dla terenu 47U (pow. 6,06 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren zabudowy usługowej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się usługi w zakresie np. handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty i opieki zdrowotnej, 

a także usług związanych z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi 

administracji, finansów, zarządzania, łączności, itp. 

b) zaleca się utrzymanie jednolitego charakteru zabudowy poprzez zachowanie zbliżonej proporcji brył, 

użycie pokrewnych materiałów, zbliżonej kolorystyki ścian i dachu w gamie kolorów pastelowych oraz 

detalu architektonicznego, nawiązując do najlepszych współczesnych form zabudowy usługowej; 

c) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

d) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i krzewów gatunkami 

zgodnymi z warunkami siedliska; 

c) dopuszcza się zasadzenia zielenią ozdobną; 

d) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nośniki reklamowe winny być usytuowane wyłącznie na elewacjach obiektów; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 43KD-

W; nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość poszczególnych obiektów nie powinna przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych i nie może 

być większa niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych poszczególnych obiektów nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

tereny wymagające ochrony nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalenia i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi wewnętrznej 43KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

25 m
2 

powierzchni użytkowej usług i 1 stanowisko na 10 osób zatrudnionych z uwzględnieniem 

stanowisk postojowych dla pojazdów dostawczych; 
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c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe : 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność usługowa nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami. 
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48. Dla terenu 48MW (pow. 2,08 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy 

i zmiany sposobu użytkowania budynków; 

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 08KD-D 

i drogi wewnętrznej 43KD-W; nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

d) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

e) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

f) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 15
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 

warunków: 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 
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- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 08KD-D i z drogi wewnętrznej 43KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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49.   Dla terenu 49ZL (pow. 4,38 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny leśne. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zachowanie istniejącej różnorodności przyrodniczej lasu i jego walorów krajobrazowych; 

b) obiekty telekomunikacyjne wymagające wysokich konstrukcji wsporczych winny być skutecznie 

wkomponowane w istniejący krajobraz; 

c) w przypadku, gdy umożliwia to specyfika planowanej inwestycji z zakresu łączności publicznej, zaleca 

się, aby inwestycje z zakresu łączności publicznej realizować na przylegającym terenie z przeznaczeniem 

pod produkcję, składy i usługi wielofunkcyjne; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

b) wszelkie cieki podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego 

przepływu wód; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych związanych z gospodarką leśną oraz 

z zakresu łączności publicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu z drogi lokalnej 04KD-L i z drogi dojazdowej 08KD-D; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się lokalizację drobnych form zagospodarowania związanych wyłącznie z rekreacyjnym 

wykorzystaniem terenu; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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50. Dla terenu 50ZP (pow. 2,10 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zieleni parkowej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) należy zagospodarować jako tereny zieleni ogólnodostępnej o charakterze parkowym; 

b) dopuszcza się lokalizację wolnostojących parterowych obiektów i urządzeń rekreacji jako uzupełnienie 

i wzbogacenie funkcji podstawowej w odległości większej niż 25 m od krawędzi jezdni drogi lokalnej. 

c) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków gospodarczych z możliwością przebudowy i zmiany 

sposobu użytkowania na funkcję usługową pod warunkiem uzyskania zgody Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku ; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) w odległości 50 m wokół granic drzewostanu parkowego oraz na obszarze parku nie należy lokalizować 

urządzeń na- i podziemnych mogących zatruwać glebę czy atmosferę lub mających wpływ na 

zachwianie istniejących stosunków wodnych; 

b) zachowanie dotychczasowej funkcji dla ogrodu i sadów; 

c) zachowanie powierzchni istniejącego lasu i uzupełnienie istniejącej zieleni, przez nasadzenia grup drzew 

i krzewów gatunkami zgodnymi z warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

a) na terenie znajduje się pałac, wpisany do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/11/90 z dnia 1991-02-

13, nr rej. zab. A-1347; 

b) obiekty w rejestrze podlegają ochronie na podstawie zapisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz 1568 z późniejszymi zmianami). 

c) na terenie znajduje się park pałacowy z XIXw. wpisany do ewidencji zabytków. Wszelkie działania na 

tym terenie należy opiniować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku. 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) na obszarze leśnym parku zachować istniejące formy przyrody uzupełniając je o obiekty małej 

architektury; 

b) teren należy uporządkować poprzez wytyczenie ciągów spacerowych po starych śladach; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

nie dotyczy; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L; 

b) parkowanie w granicach własnych terenu; 

c) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu; 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

e) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 
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do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie ustala się; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe : 

są przedmiotem niniejszych ustaleń; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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51. Dla terenu 51PU (pow. 9,70 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym 

z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

d) na terenie dopuszcza się urządzenia związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej, w tym ogniwa 

fotowoltaiczne, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich realizacji; nie dopuszcza się realizacji elektrowni 

wiatrowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zachowanie powierzchni istniejącego lasu; 

b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

c) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych - nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

 Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/68 osada kultury 

pomorskiej, pradzieje oraz stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/69 osada średniowieczna, 

objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

Strefa W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej: 

Ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu (na zasadach 

określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 

- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie 

mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 02KD-L 

i 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 43KD-W i 44KD-W; nieprzekraczalna linia 

zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 80% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych 43KD-W i 44KD-W oraz z terenów leżących poza obszarem 

opracowania; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu ; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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52. Dla terenu 52PU (pow. 0,74 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

d) na terenie dopuszcza się urządzenia związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej, w tym ogniwa 

fotowoltaiczne, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich realizacji; nie dopuszcza się realizacji elektrowni 

wiatrowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych - nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 02KD-L; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 80% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd z drogi lokalnej 02KD-L; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu ; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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53. Dla terenu 53PS (pow. 26,07 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, składy, hurtownie, 

warsztaty, 

b) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

c) na terenie dopuszcza się urządzenia związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej, w tym ogniwa 

fotowoltaiczne, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich realizacji; nie dopuszcza się realizacji elektrowni 

wiatrowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) zachowanie powierzchni istniejącego lasu; 

c) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych - nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 02KD-L 

i 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 44KD-W ; nieprzekraczalna linia zabudowy od 

granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 80% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) dojazd z drogi lokalnej 02KD-L , z drogi wewnętrznej 44KD-W oraz z terenów leżących poza obszarem 

opracowania; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

10 osób zatrudnionych; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) uciążliwość inwestycji winna spełniać wyznaczone przepisami prawa standardy; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 

c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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54. Dla terenu 54PS (pow. 32,42 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, składy, hurtownie, 

warsztaty, 

b) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

c) na terenie dopuszcza się urządzenia związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej, w tym ogniwa 

fotowoltaiczne, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich realizacji; nie dopuszcza się realizacji elektrowni 

wiatrowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych - nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii; 

c) wzdłuż wschodniej granicy terenu, na fragmentach zbocza o spadku przekraczającym 20
0 

ustala się pas 

zieleni krajobrazowej pełniącej jednocześnie funkcje ochronne; 

d) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych 01KD-L 

i 02KD-L i od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 09KD-D; nieprzekraczalna linia zabudowy od 

granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 80% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg lokalnych 01KD-L i 02KD-L i z drogi dojazdowej 09KD-D; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

10 osób zatrudnionych; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 
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d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) uciążliwość inwestycji winna spełniać wyznaczone przepisami prawa standardy; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 

c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

d) przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 

pkt 10; 
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55.   Dla terenu 55ZL (pow. 7,21 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny leśne. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zachowanie istniejącej różnorodności przyrodniczej lasu i jego walorów krajobrazowych; 

b) obiekty telekomunikacyjne wymagające wysokich konstrukcji wsporczych winny być skutecznie 

wkomponowane w istniejący krajobraz; 

c) w przypadku, gdy umożliwia to specyfika planowanej inwestycji z zakresu łączności publicznej, zaleca 

się, aby inwestycje z zakresu łączności publicznej realizować na przylegającym terenie z przeznaczeniem 

pod produkcję, składy i usługi wielofunkcyjne; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych, związanych z gospodarką leśną oraz 

z zakresu łączności publicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się lokalizację drobnych form zagospodarowania związanych wyłącznie z rekreacyjnym 

wykorzystaniem terenu; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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56. Dla terenu 56PU (pow. 4,70 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

d) na terenie dopuszcza się urządzenia związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej, w tym ogniwa 

fotowoltaiczne, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich realizacji; nie dopuszcza się realizacji elektrowni 

wiatrowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych - nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii; 

c) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L; 

nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 80% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd z drogi lokalnej 01KD-L; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 
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d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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57.   Dla terenu 57ZD (pow. 3,73 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren ogrodów działkowych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) dopuszcza się rewitalizację terenu wraz z wytyczeniem nowych ciągów komunikacyjnych do obsługi 

wewnętrznej terenu; 

b) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) istniejący drzewostan należy zachować; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie układu istniejącej zieleni poprzez nasadzenia nowych grup drzew i krzewów ; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

na obszarze ogródków działkowych obowiązuje zakaz instalacji obiektów i urządzeń służących 

reklamie komercyjnej; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ogródków działkowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalanie i podział z zachowaniem obowiązujących przepisów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i drogi dojazdowej 11KD-D; 

b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. 

c) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej; 

d) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działek; 

e) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

f) gromadzenie odpadów stałych po segregacji według grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, 

wywóz przez przedsiębiorstwo specjalistyczne; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu, nie dotyczy inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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58. Dla terenu 58U (pow. 1,80 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy usługowej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się usługi w zakresie np. handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty i opieki zdrowotnej, 

a także usług związanych z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi 

administracji, finansów, zarządzania, łączności, itp. 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalnictwa zbiorowego z wyłączeniem więzień, koszar, 

schronisk dla nieletnich itp.; 

c) zaleca się utrzymanie jednolitego charakteru zabudowy poprzez zachowanie zbliżonej proporcji brył, 

użycie pokrewnych materiałów, zbliżonej kolorystyki ścian i dachu w gamie kolorów pastelowych oraz 

detalu architektonicznego, nawiązując do najlepszych współczesnych form zabudowy usługowej; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; 

b) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i krzewów gatunkami 

zgodnymi z warunkami siedliska; 

c) dopuszcza się zasadzenia zielenią ozdobną; 

d) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nośniki reklamowe winny być usytuowane wyłącznie na elewacjach obiektów; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 11KD-D i drogi wewnętrznej 68KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość poszczególnych obiektów nie powinna przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych i nie może 

być większa niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych poszczególnych obiektów nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalenia i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L, z drogi dojazdowej 11KD-D i drogi wewnętrznej 68KD-W; 
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b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

25 m
2 

powierzchni użytkowej usług i 1 stanowisko na 10 osób zatrudnionych z uwzględnieniem 

stanowisk postojowych dla pojazdów dostawczych; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe : 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność usługowa nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami. 

c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: 

d) ustala się strefę ochronną o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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59. Dla terenu 59MW (pow. 6,80 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

c) na dz. nr 189/1 istniejąca świetlica oraz remiza OSP do zachowania z możliwością rozbudowy 

i poszerzenia działalności o działkę 189/9. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy 

i zmiany sposobu użytkowania budynków; 

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 30% powierzchni działki; 

b) zachowanie powierzchni istniejącego lasu; 

c) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

a) na terenie znajduje się budynek mieszkalny nr 29 w ewidencji zabytków; 

b) budynki w ewidencji do zachowania. Zachować między innymi pierwotny materiał ścian zewnętrznych: 

w budynkach o elewacjach z cegły - nie tynkować; w budynkach o konstrukcji szachulcowej 

nie tynkować drewnianych elementów konstrukcji ścian zewnętrznych, zachować formę dachu. Przed 

przystąpieniem do remontu dachu lub elewacji wystąpić o wytyczne konserwatorskie, a następnie zakres 

prac uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku. 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej dróg lokalnych 01KD-L 

i 05KD-L (dla działki 189/1 nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi 05KD-L), 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 11KD-D i drogi 

wewnętrznej 32KD-W; nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

b) dopuszcza się remonty, przebudowy i modernizacje przekraczających linie zabudowy obiektów 

istniejących bez możliwości rozbudowy i nadbudowy w części przekraczającej linię zabudowy; 

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

d) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 
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e) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

f) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 

a 50
0
; dla budynku remizy OSP 

dopuszcza się wykonanie dachu płaskiego; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 

warunków: 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg lokalnych 01KD-L i 05KD-L, z drogi dojazdowej 11KD-D i drogi wewnętrznej 

32KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; dla inwestycji położonych w odległości większej niż 100 m 

od sieci wodociągowej dopuszcza się budowę i korzystanie z własnych ujęć wody pitnej do czasu 

uzbrojenia w wodociąg pod warunkiem zachowania odległości minimum 150 m od granicy cmentarza 

(teren 38Uk-ZC) 

d) istniejące ujęcie wody (dz. nr 189/11) do zachowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów; 

e) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

f) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

h) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

i) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 

pkt 10; 
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c) część terenu znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 104RZL; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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60. Dla terenu 60PU (pow. 15,53 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

d) teren częściowo objęty lokalizacją elektrowni wiatrowej ze strefą oddziaływania 220 m, w której 

nie dopuszcza się zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

e) dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych, solarnych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich 

realizacji; nie dopuszcza się realizacji elektrowni wiatrowych; 

f) dopuszcza się lokalizację obiektów wytwarzających energię elektryczną, ciepło i chłód z wykorzystaniem 

gazu i biomasy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

g) dopuszcza się lokalizację szklarni przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych- nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L, 

8,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 11KD-D oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 

wewnętrznej 46KD-W; nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi wewnętrznej 68KD-W 

z uwzględnieniem strefy ochronnej gazociągu – jak na rysunku planu; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej ; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L, z drogi dojazdowej 11KD-D i dróg wewnętrznych 46KD-W 

i 68KD-W; 
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b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu ; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 

c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 

d) przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 

pkt 10; 
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61.   Dla terenu 61ZL (pow. 7,54 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny leśne. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zachowanie istniejącej różnorodności przyrodniczej lasu i jego walorów krajobrazowych; 

b) obiekty telekomunikacyjne wymagające wysokich konstrukcji wsporczych winny być skutecznie 

wkomponowane w istniejący krajobraz; 

c) w przypadku, gdy umożliwia to specyfika planowanej inwestycji z zakresu łączności publicznej, zaleca 

się, aby inwestycje z zakresu łączności publicznej realizować na przylegającym terenie z przeznaczeniem 

pod produkcję, składy i usługi wielofunkcyjne; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych, związanych z gospodarką leśną oraz 

z zakresu łączności publicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L, z drogi dojazdowej 11KD-D i z drogi wewnętrznej 45KD-

W; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się lokalizację drobnych form zagospodarowania związanych wyłącznie z rekreacyjnym 

wykorzystaniem terenu; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 124 – Poz. 1743



 

62. Dla terenu 62RM (pow. 8,52 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się pojedynczy wolnostojący budynek mieszkalny oraz zespół obiektów uzupełniających, 

służących prowadzeniu gospodarki rolnej; 

b) zabudowa winna nawiązywać do charakteru istniejącej zabudowy wsi w zakresie gabarytów budynków, 

geometrii dachów, a także poprzez użycie pokrewnych materiałów oraz zastosowanie wspólnych form 

detalu architektonicznego; 

c) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

d) zaleca się budynek mieszkalny w obrębie siedliska sytuować po stronie nawietrznej; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej równy 50% powierzchni działki; 

b) zachowanie istniejącego lasu; 

c) w gospodarstwach prowadzących produkcję hodowlaną należy przewidzieć budowę płyty gnojowej 

i zbiorników na nieczystości płynne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

d) wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie, wszelka działalność związana z gospodarką 

starodrzewem podlega uzgodnieniu z właściwymi organami gminy; 

e) obszar siedliska zadrzewić i zakrzewić zielenią średnią i wysokopienną; 

f) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych chroniąc teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem 

wód opadowych; 

g) należy maksymalnie ograniczyć rozmiary placów budów w celu minimalizacji przekształceń wierzchniej 

warstwy litosfery w trakcie prac ziemnych; 

h) zdjęte aktywne biologicznie warstwy gleby w miejscach wykopów wykorzystać do kształtowania 

terenów zieleni; 

i) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują. 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie ustala się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L 

oraz 4,0m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 29KD-W; nieprzekraczalna linia zabudowy od 

granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) wysokość budynku mieszkalnego mierzona od poziomu posadzki parteru do kalenicy nie większa niż 9,0 

m; 

c) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

d) wysokość obiektów gospodarczych produkcji rolnej nie większa niż 12 m; 
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e) dachy dla budynku mieszkalnego i obiektów gospodarczych dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 

od 20
o 
do 50

o
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

na obszarach wyznaczonych dla nowej zabudowy powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 0,3 

ha; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L oraz z drogi wewnętrznej 29KD-W; 

b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działek; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami niniejszego planu nie przewiduje się innych niż 

dotychczasowe formy zagospodarowania użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej; 

11) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 

b) część terenu znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV 

przebiegającej przez teren sąsiedni 37MU; obowiązują ustalenia §7 ust.6 pkt 5. 
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63. Dla terenu 63RZW (pow. 29,27 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

a) tereny rolnicze, zieleni i wody; 

b) dopuszcza się lokalizację budynków i urządzeń technicznych związanych z obsługą stawów 

hodowlanych – „rybaczówki”; 

c) dopuszcza się tereny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej z mała architekturą; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) architektura budynków musi nawiązywać charakterem do tradycyjnej zabudowy wsi poprzez 

zastosowanie pokrewnych materiałów, wspólnych form geometrii dachu oraz elementów małej 

architektury i detalu architektonicznego; 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; możliwość 

zastosowania dachu z trzciny; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 70% powierzchni działki; 

b) wszelkie cieki, oczka oraz miejscowe zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu 

z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód; 

c) należy chronić i zabezpieczyć przed zniszczeniem torfowiska, zadrzewienia śródpolne, przydrożne 

i nadwodne; 

d) tereny w większości zmeliorowane, właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować 

istniejące i funkcjonujące rowy melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić 

dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna; 

b) szerokości elewacji frontowej nie określa się; 

c) dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połaci od 40
o 
do 50

o
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych 27KD-D i 29KD-W; 

b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; 
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f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innego niż dotychczasowe 

zagospodarowanie terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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64.   Dla terenu 64ZL (pow. 59,33 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny leśne. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zachowanie istniejącej różnorodności przyrodniczej lasu i jego walorów krajobrazowych; 

b) obiekty telekomunikacyjne wymagające wysokich konstrukcji wsporczych winny być skutecznie 

wkomponowane w istniejący krajobraz; 

c) w przypadku, gdy umożliwia to specyfika planowanej inwestycji z zakresu łączności publicznej, zaleca 

się, aby inwestycje z zakresu łączności publicznej realizować na przylegającym terenie z przeznaczeniem 

pod produkcję, składy i usługi wielofunkcyjne; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych, związanych z gospodarką leśną oraz 

z zakresu łączności publicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L i z drogi wewnętrznej 29KD-W; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się lokalizację drobnych form zagospodarowania związanych wyłącznie z rekreacyjnym 

wykorzystaniem terenu; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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65. Dla terenu 65PU (pow. 10,78 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

d) dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych, solarnych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich 

realizacji; 

e) dopuszcza się lokalizację obiektów wytwarzających energię elektryczną, ciepło i chłód 

z wykorzystaniem gazu i biomasy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

f) dopuszcza się lokalizację szklarni przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

g) dopuszcza się funkcjonowanie istniejącej elektrowni wiatrowej ze strefą oddziaływania 220 m, w której 

nie dopuszcza się zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi; nie dopuszcza się realizacji nowych 

elektrowni wiatrowych. 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych - nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii;; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L, 

nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L; 
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b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu ; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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66. Dla terenu 66PU (pow. 7,81 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) teren częściowo objęty oddziaływaniem elektrowni wiatrowej ze strefą oddziaływania 220 m, w której 

nie dopuszcza się zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

d) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L, 

8,0 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych 11KD-D i 13KD-D oraz 6,0 m od linii 

rozgraniczającej dróg wewnętrznych 45KD-W i 48KD-W; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L, z dróg dojazdowych 11KD-D i 13KD-D i z dróg 

wewnętrznych 45KD-W i 48KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 
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d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu ; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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67. Dla terenu 67PU (pow. 9,58 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L, 

8,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 13KD-D oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 

wewnętrznej 49KD-W; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L, z drogi dojazdowej 13KD-D i z drogi wewnętrznej 49KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 134 – Poz. 1743



e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu ; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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68. Dla terenu 68PU (pow. 3,12 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych 12KD-

D i 13KD-D oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 47KD-W i 48KD-W; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg dojazdowych 12KD-D i 13KD-D i z dróg wewnętrznych 47KD-W i 48KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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69. Dla terenu 69PU (pow. 8,56 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) teren częściowo objęty oddziaływaniem elektrowni wiatrowej ze strefą oddziaływania 220 m, w której 

nie dopuszcza się zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

d) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L, 

8,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 12KD-D i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 

wewnętrznych 46KD-W i 47KD-W; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L, z drogi dojazdowej 12KD-D i z dróg wewnętrznych 46KD-W 

i 47KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 
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d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 139 – Poz. 1743



 

70. Dla terenu 70PU (pow. 10,33 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

d) na terenie dopuszcza się urządzenia związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej, w tym ogniwa 

fotowoltaiczne, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich realizacji; nie dopuszcza się realizacji elektrowni 

wiatrowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych - nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i drogi dojazdowej 09KD-D oraz 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 66KD-W; 

nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 80% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L, z drogi dojazdowej 09KD-D oraz z drogi wewnętrznej 66KD-

W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 

c) przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 

pkt 10; 

d) na terenie znajduje się stacja gazowa wysokiego ciśnienia wraz z zasilającym gazociągiem w/c 

DN80;działkę stacji wraz z obszarem eksploatacyjnej strefy zagrożenia wybuchem oraz obszar 

wyznaczony pod strefę ochronną gazociągu 2x15 m wyłącza się spod zabudowy; obowiązują ustalenia 

ogólne § 7 ust.6 pkt 10; 
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71.   Dla terenu 71ZL (pow. 3,73 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny leśne. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zachowanie istniejącej różnorodności przyrodniczej lasu i jego walorów krajobrazowych; 

b) obiekty telekomunikacyjne wymagające wysokich konstrukcji wsporczych winny być skutecznie 

wkomponowane w istniejący krajobraz; 

c) w przypadku, gdy umożliwia to specyfika planowanej inwestycji z zakresu łączności publicznej, zaleca 

się, aby inwestycje z zakresu łączności publicznej realizować na przylegającym terenie z przeznaczeniem 

pod produkcję, składy i usługi wielofunkcyjne; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych, związanych z gospodarką leśną oraz 

z zakresu łączności publicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu z drogi dojazdowej 09KD-D; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się lokalizację drobnych form zagospodarowania związanych wyłącznie z rekreacyjnym 

wykorzystaniem terenu; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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72.   Dla terenu 72ZL (pow. 1,22 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny leśne. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zachowanie istniejącej różnorodności przyrodniczej lasu i jego walorów krajobrazowych; 

b) obiekty telekomunikacyjne wymagające wysokich konstrukcji wsporczych winny być skutecznie 

wkomponowane w istniejący krajobraz; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych, związanych z gospodarką leśną oraz 

z zakresu łączności publicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu z drogi wewnętrznej 66KD-W; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się lokalizację drobnych form zagospodarowania związanych wyłącznie z rekreacyjnym 

wykorzystaniem terenu; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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73.   Dla terenu 73PS (pow. 23,24 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, składy, hurtownie, 

warsztaty, 

b) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

c) na terenie dopuszcza się urządzenia związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej, w tym ogniwa 

fotowoltaiczne, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich realizacji; nie dopuszcza się realizacji elektrowni 

wiatrowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych - nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii; 

c) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 09KD-D 

i 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 66KD-W; nieprzekraczalna linia zabudowy od 

granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 80% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 09KD-D i z drogi wewnętrznej 66KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

10 osób zatrudnionych; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) uciążliwość inwestycji winna spełniać wyznaczone przepisami prawa standardy; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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74.   Dla terenu 74ZL (pow. 1,60 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny leśne. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zachowanie istniejącej różnorodności przyrodniczej lasu i jego walorów krajobrazowych; 

b) obiekty telekomunikacyjne wymagające wysokich konstrukcji wsporczych winny być skutecznie 

wkomponowane w istniejący krajobraz; 

c) w przypadku, gdy umożliwia to specyfika planowanej inwestycji z zakresu łączności publicznej, zaleca 

się, aby inwestycje z zakresu łączności publicznej realizować na przylegającym terenie z przeznaczeniem 

pod produkcję, składy i usługi wielofunkcyjne; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

b) wszelkie cieki podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego 

przepływu wód; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń technicznych, związanych z gospodarką leśną oraz 

z zakresu łączności publicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji innych obiektów budowlanych; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu poprzez tereny sąsiednie; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

dopuszcza się lokalizację drobnych form zagospodarowania związanych wyłącznie z rekreacyjnym 

wykorzystaniem terenu; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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75. Dla terenu 75U (pow. 1,66 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy usługowej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się usługi w zakresie np. handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty i opieki zdrowotnej, 

a także usług związanych z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi 

administracji, finansów, zarządzania, łączności, itp. 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalnictwa zbiorowego z wyłączeniem więzień, koszar, 

schronisk dla nieletnich itp.; 

c) zaleca się utrzymanie jednolitego charakteru zabudowy poprzez zachowanie zbliżonej proporcji brył, 

użycie pokrewnych materiałów, zbliżonej kolorystyki ścian i dachu w gamie kolorów pastelowych oraz 

detalu architektonicznego, nawiązując do najlepszych współczesnych form zabudowy usługowej; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; 

b) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i krzewów gatunkami 

zgodnymi z warunkami siedliska; 

c) dopuszcza się zasadzenia zielenią ozdobną; 

d) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nośniki reklamowe winny być usytuowane wyłącznie na elewacjach obiektów; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 66KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość poszczególnych obiektów nie powinna przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych i nie może 

być większa niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych poszczególnych obiektów nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalenia i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i drogi wewnętrznej 66KD-W; 
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b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

25 m
2 

powierzchni użytkowej usług i 1 stanowisko na 10 osób zatrudnionych z uwzględnieniem 

stanowisk postojowych dla pojazdów dostawczych; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe : 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność usługowa nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami. 

c) przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 

pkt 10; 
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76. Dla terenu 76U (pow. 0,24 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy usługowej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się usługi w zakresie np. handlu, żywienia, kultury i rozrywki, oświaty i opieki zdrowotnej, 

a także usług związanych z obsługą terenów przemysłowych, których uzupełnieniem mogą być usługi 

administracji, finansów, zarządzania, łączności, itp. 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalnictwa zbiorowego z wyłączeniem więzień, koszar, 

schronisk dla nieletnich itp.; 

c) zaleca się utrzymanie jednolitego charakteru zabudowy poprzez zachowanie zbliżonej proporcji brył, 

użycie pokrewnych materiałów, zbliżonej kolorystyki ścian i dachu w gamie kolorów pastelowych oraz 

detalu architektonicznego, nawiązując do najlepszych współczesnych form zabudowy usługowej; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; 

b) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i krzewów gatunkami 

zgodnymi z warunkami siedliska; 

c) dopuszcza się zasadzenia zielenią ozdobną; 

d) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nośniki reklamowe winny być usytuowane wyłącznie na elewacjach obiektów; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L ; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość poszczególnych obiektów nie powinna przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych i nie może 

być większa niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych poszczególnych obiektów nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalenia i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L; 
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b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

25 m
2 

powierzchni użytkowej usług i 1 stanowisko na 10 osób zatrudnionych z uwzględnieniem 

stanowisk postojowych dla pojazdów dostawczych; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe : 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność usługowa nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami. 
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77. Dla terenu 77PU (pow. 1,88 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nie określa się; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z terenów leżących poza obszarem opracowania; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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78. Dla terenu 78ZD (pow. 9,04 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren ogrodów działkowych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) dopuszcza się rewitalizację terenu wraz z wytyczeniem nowych ciągów komunikacyjnych do obsługi 

wewnętrznej terenu; 

b) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) istniejący drzewostan należy zachować; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie układu istniejącej zieleni poprzez nasadzenia nowych grup drzew i krzewów; 

c) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:  

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

na obszarze ogródków działkowych obowiązuje zakaz instalacji obiektów i urządzeń służących 

reklamie komercyjnej; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ogródków działkowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalanie i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i z drogi dojazdowej 10KD-D oraz z drogi znajdującej sie 

poza obszarem opracowania; 

b) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

c) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

d) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działek; 

e) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

f) gromadzenie odpadów stałych po segregacji według grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, 

wywóz przez przedsiębiorstwo specjalistyczne; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu, nie dotyczy inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 153 – Poz. 1743



nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

przez teren przebiega gazociąg w/c DN150; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi 

§ 7 ust.6 pkt 10; 
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79. Dla terenu 79ZD (pow. 6,33 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren ogrodów działkowych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) dopuszcza się rewitalizację terenu wraz z wytyczeniem nowych ciągów komunikacyjnych do obsługi 

wewnętrznej terenu; 

b) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) istniejący drzewostan należy zachować; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie układu istniejącej zieleni poprzez nasadzenia nowych grup drzew i krzewów ; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej:  

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

na obszarze ogródków działkowych obowiązuje zakaz instalacji obiektów i urządzeń służących 

reklamie komercyjnej; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ogródków działkowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalanie i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 10KD-D i z drogi znajdującej się poza obszarem opracowania; 

b) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

c) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

d) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnych działek; 

e) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

f) gromadzenie odpadów stałych po segregacji według grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, 

wywóz przez przedsiębiorstwo specjalistyczne; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenu, nie dotyczy inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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80. Dla terenu 80MU (pow. 0,65 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi pojedynczy wolnostojący jednorodzinny budynek mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości z 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 47KD-W, 51KD-W i 52KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i z dróg wewnętrznych 47KD-W, 51KD-W i 52KD-W; 
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b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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81. Dla terenu 81MU (pow. 4,30 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formę zabudowy stanowi pojedynczy wolnostojący jednorodzinny budynek mieszkalny; 

b) dopuszcza się realizację samodzielnej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, samodzielnej funkcji 

usługowej, lub łączenie tych funkcji w dowolnych proporcjach; usługi lokalizowane w pierzei bądź 

w osobnym budynku; 

c) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako funkcja towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

e) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki ; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości z 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 13KD-

D oraz od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 47KD-W, 51KD-W i 52KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9,0 m 

w tym poddasze użytkowe; 

d) wysokość obiektów usługowych - 1 kondygnacja nadziemna; 

e) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 8,0 m; 

f) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

g) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalania i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m
2
; 

- szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 20 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D i z dróg wewnętrznych 47KD-W, 51KD-W i 52KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie plus 1 stanowisko na 30 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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82. Dla terenu 82MN (pow. 13,34 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

c) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50 % powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i drogi dojazdowej 13KD-D oraz od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 51KD-W i 53KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,5 m, dla zabudowy szeregowej - 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

użytkowe, łącznie nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

e) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

f) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalenia i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L, z drogi dojazdowej 13KD-D i z dróg wewnętrznych 51KD-W 

i 53KD-W; 

b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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83. Dla terenu 83MW (pow. 1,32 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy 

i zmiany sposobu użytkowania budynków; 

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 13KD-D 

i drogi wewnętrznej 53KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D i z drogi wewnętrznej 53KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 
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c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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84. Dla terenu 84P/RU (pow. 2,78 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych/teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 

i ogrodniczych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się zagospodarowanie terenu pod obsługę produkcji rolnej i ogrodniczej (dotyczy wyłącznie 

roślin, grzybów) wraz z zabudową służącą obsłudze obiektów związanych z technologicznym cyklem 

produkcji pieczarek; nie dopuszcza się produkcji podłoża fazy I pod uprawę pieczarek; 

c) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

d) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 49KD-W, 50KD-W i 69KD-W; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 70% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L i z dróg wewnętrznych 49KD-W, 50KD-W i 69KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z własnych ujęć wody; 
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d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z możliwością uzupełnienia poprzez 

źródła energii odnawialnej (nie dopuszcza się lokalizacji turbin wiatrowych); 

g) lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV o wymiarach 13x10m do obsługi przyległych terenów 

mieszkaniowych i mieszkaniowo- usługowych – jak na rysunku planu; 

h) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

i) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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85. Dla terenu 85PU (pow. 5,45 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) teren położony w strefie uciążliwości Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, obowiązuje zakaz 

lokalizacji obiektów związanych z produkcją, przetwarzaniem i konfekcjonowaniem żywności;  

d) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych KD-W; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 70% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L i z dróg wewnętrznych 50KD-W, 55KD-W i 56KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z własnych ujęć wody; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z możliwością uzupełnienia poprzez 

źródła energii odnawialnej (nie dopuszcza się lokalizacji turbin wiatrowych); dopuszcza się budowę 

stacji transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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86. Dla terenu 86P/RU (pow. 0,97 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych/teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 

i ogrodniczych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, obiekty 

drobnej wytwórczości, handlu, rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się zagospodarowanie terenu pod obsługę produkcji rolnej i ogrodniczej (dotyczy wyłącznie 

roślin, grzybów) wraz z zabudową służącą obsłudze obiektów związanych z technologicznym cyklem 

produkcji pieczarek; nie dopuszcza się produkcji podłoża fazy I pod uprawę pieczarek; 

c) dopuszcza się budowę obiektów związanych z produkcją ogrodniczą m. in. szklarnie, inspekty, tunele 

foliowe; 

d) dopuszcza się lokalizację budynków administracyjno-socjalno-gospodarczych; 

e) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10%; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie ustala się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KD-

W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 70% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie większa niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z istniejących własnych ujęć wody; 

d) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 

3 i 4; ścieki przemysłowe należy podczyszczać na urządzeniach podczyszczających inwestora, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym podczyszczeniu do sieci 

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni 

szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku braku sieci 

kanalizacji deszczowej, jako rozwiązanie tymczasowe, dopuszcza się lokalizację indywidualnych 

systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych na działce inwestora lub zagospodarowanie 

w granicach własnych terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi. Wody opadowe z połaci dachowych 

odprowadzać do gruntu w granicach własnych terenu; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z możliwością uzupełnienia poprzez 

źródła energii odnawialnej (nie dopuszcza się lokalizacji turbin wiatrowych); dopuszcza się budowę 

stacji transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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87. Dla terenu 87P/RU (pow. 4,10 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych/teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 

i ogrodniczych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, obiekty 

drobnej wytwórczości, handlu, rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się zagospodarowanie terenu pod obsługę produkcji rolnej i ogrodniczej (dotyczy wyłącznie 

roślin, grzybów) wraz z zabudową służącą obsłudze obiektów związanych z technologicznym cyklem 

produkcji pieczarek; nie dopuszcza się produkcji podłoża fazy I pod uprawę pieczarek; 

c) dopuszcza się budowę obiektów związanych z produkcją ogrodniczą m. in. szklarnie, inspekty, tunele 

foliowe; 

d) dopuszcza się lokalizację budynków administracyjno-socjalno-gospodarczych; 

e) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10%; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych; 

c) zaleca się wprowadzenie pasa zieleni ochronnej wzdłuż granic terenu od strony terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie ustala się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KD-

W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 70% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie większa niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z istniejących własnych ujęć wody; 
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d) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 

3 i 4; ścieki przemysłowe należy podczyszczać na urządzeniach podczyszczających inwestora, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym podczyszczeniu do sieci 

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni 

szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku braku sieci 

kanalizacji deszczowej, jako rozwiązanie tymczasowe, dopuszcza się lokalizację indywidualnych 

systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych na działce inwestora lub zagospodarowanie 

w granicach własnych terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi. Wody opadowe z połaci dachowych 

odprowadzać do gruntu w granicach własnych terenu; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z możliwością uzupełnienia poprzez 

źródła energii odnawialnej (nie dopuszcza się lokalizacji turbin wiatrowych); dopuszcza się budowę 

stacji transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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88. Dla terenu 88P/RU (pow. 6,45 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych/teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 

i ogrodniczych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, obiekty 

drobnej wytwórczości, handlu, rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się zagospodarowanie terenu pod obsługę produkcji rolnej i ogrodniczej (dotyczy wyłącznie 

roślin, grzybów) wraz z zabudową służącą obsłudze obiektów związanych z technologicznym cyklem 

produkcji pieczarek; nie dopuszcza się produkcji podłoża fazy I pod uprawę pieczarek; 

c) dopuszcza się budowę obiektów związanych z produkcją ogrodniczą m. in. szklarnie, inspekty, tunele 

foliowe; 

d) dopuszcza się lokalizację budynków administracyjno-socjalno-gospodarczych; 

e) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10%; 

b) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych; 

c) zaleca się wprowadzenie pasa zieleni ochronnej wzdłuż granic terenu od strony terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie ustala się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej 13KD-

D i dróg wewnętrznych KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 70% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie większa niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D i z dróg wewnętrznych KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z istniejących własnych ujęć wody; 
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d) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 

3 i 4; ścieki przemysłowe należy podczyszczać na urządzeniach podczyszczających inwestora, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym podczyszczeniu do sieci 

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni 

szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku braku sieci 

kanalizacji deszczowej, jako rozwiązanie tymczasowe, dopuszcza się lokalizację indywidualnych 

systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych na działce inwestora lub zagospodarowanie 

w granicach własnych terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi. Wody opadowe z połaci dachowych 

odprowadzać do gruntu w granicach własnych terenu; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z możliwością uzupełnienia poprzez 

źródła energii odnawialnej (nie dopuszcza się lokalizacji turbin wiatrowych); dopuszcza się budowę 

stacji transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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89. Dla terenu 89MN/MW (pow. 4,11 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy jest wolno stojący, pojedynczy lub bliźniaczy budynek mieszkalny oraz 

zabudowa szeregowa i budynki mieszkalne wielorodzinne; dopuszcza się podpiwniczenie i użytkowe 

wykorzystanie poddasza; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna a nie mniej niż 30% powierzchni działki, w tym zieleń izolacyjna 

i place zabaw dla dzieci, wraz z ze stosownym oprzyrządowaniem; 

b) rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz nasadzenia nowych 

grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie ustala się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 13KD-D 

i dróg wewnętrznych 56KD-W i 57KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość jednorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne 

i nie więcej niż 9,5 m, w tym poddasze użytkowe; wysokość zabudowy wielorodzinnej nie większa niż 

4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 

3 kondygnacje i nie więcej niż 12,0 m, w tym poddasze użytkowe; 

d) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

szerokości elewacji frontowej budynków szeregowych wielorodzinnych nie określa się 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 

warunków: 

- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 
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- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D i z dróg wewnętrznych 56KD-W i 57KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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90. Dla terenu 90MN (pow. 2,80 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

c) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50 % powierzchni działki; 

b) zachowanie powierzchni istniejącego lasu; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 57KD-

W, 58KD-W, 59KD-W i 60KD-W; nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy szeregowej wysokość budynku nie większa niż 

3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, łącznie nie więcej nie większa niż 12,0 m; 

d) szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

e) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

f) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalenia i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 
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9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych57KD-W, 58KD-W, 59KD-W i 60KD-W; 

b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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91. Dla terenu 91MN (pow. 2,06 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

c) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50 % powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 58KD-

W, 59KD-W, 60KD-W i 61KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy szeregowej wysokość budynku nie większa niż 

3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, łącznie nie więcej nie większa niż 12,0 m; 

d) szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

e) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

f) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalenia i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z dróg wewnętrznych 58KD-W, 59KD-W, 60KD-W i 61KD-W; 
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b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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92. Dla terenu 92MN (pow. 2,76 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

c) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50 % powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 13KD-D 

i od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 57KD-W, 60KD-W i 61KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy szeregowej wysokość budynku nie większa niż 

3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, łącznie nie więcej nie większa niż 12,0 m; 

d) szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

e) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

f) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalenia i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D i z dróg wewnętrznych 57KD-W, 60KD-W i 61KD-W; 
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b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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93. Dla terenu 93MW (pow. 4,70 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy 

i zmiany sposobu użytkowania budynków; 

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dz. nr 456/5 przeznacza się pod zieleń izolacyjną – trawniki; 

b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

c) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

dopuszcza się wydzielenie terenu zieleni ogólnodostępnej o charakterze parkowym z zachowaniem 

i wzbogaceniem istniejących form przyrody, uzupełniając je o elementy małej architektury, urządzenia 

i instalacje ułatwiające dostęp korzystającym i zabezpieczające elementy środowiska naturalnego przed 

niszczeniem; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 13KD-D 

i od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 63KD-W i 64KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 
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- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D i z dróg wewnętrznych 63KD-W i 64KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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94. Dla terenu 94ZP/US (pow. 1,03 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zieleni parkowej, sportu i rekreacji; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zagospodarowania terenu jest zieleń ogólnodostępna o charakterze parkowym oraz 

ogólnodostępne urządzenia służące czynnemu uprawianiu sportu; 

b) dopuszcza się lokalizację wolnostojących parterowych obiektów, urządzeń rekreacji i instalacji jako 

uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej; 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych oraz inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

w tym obiekty i urządzenia stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

d) dopuszcza się zachowanie istniejących garaży; 

e) teren zespołu należy ogrodzić, ogrodzenie powinno być wykonane z trwałego materiału; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) całość obszaru wzbogacić zielenią wysoką i niską; 

b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 80% powierzchni terenu; 

c) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 

zaleganiem wód na powierzchniach płaskich; 

d) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

a) dopuszcza się zróżnicowanie form elementów małej architektury w zależności od przeznaczenia i roli 

w układzie przestrzennym; 

b) dopuszcza się nośniki reklamowe nie większe niż 6m
2 

usytuowane w sposób nie ograniczający 

widoczności aren sportowych; 

c) zaleca się reklamy świetlne; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej 

13KD-D i dróg wewnętrznych 53KD-W i 63KD-W; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalenie i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D i z dróg wewnętrznych 53KD-W i 63KD-W; 

b) w granicach obszaru objętego planem wydzielić miejsca na parkowanie pojazdów; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych – patrz punkt 3c; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 
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g) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji ustaleń planu nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie 

i użytkowanie terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

są przedmiotem niniejszych ustaleń; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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95. Dla terenu 95MN (pow. 1,89 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formę zabudowy stanowi budynek mieszkalny wolnostojący pojedynczy lub bliźniaczy lub 

w zabudowie szeregowej; 

b) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

c) ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 0,6 m od poziomu terenu; nie dopuszcza się stosowania 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych i pełnych betonowych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50 % powierzchni działki; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L i od 

linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 53KD-W, 63KD-W i 65KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki; 

c) wysokość budynku mieszkalnego nie większa niż 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 

łącznie nie więcej niż 9,0 m, dla zabudowy szeregowej wysokość budynku nie większa niż 

3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, łącznie nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m; 

e) wysokość posadowienia posadzki parteru nie większa niż 50 cm od poziomu terenu przy głównym 

wejściu; 

f) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się scalenia i podział; 

b) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach pod 

warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną nie mniejsza niż 800m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki dla zabudowy jednorodzinnej nie mniejsza niż 20,0 m; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

powyższe parametry nie dotyczą działek pełniących funkcję jedynie dojazdów; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i z dróg wewnętrznych 53KD-W, 63KD-W i 65KD-W; 
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b) parkowanie na terenie własnym działki; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych działek; dopuszcza się retencjonowanie; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy 

zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla 

potrzeb terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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96. Dla terenu 96MW (pow. 4,76 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne lub budynki mieszkalne 

w zabudowie szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy 

i zmiany sposobu użytkowania budynków; 

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 63KD-W, 64KD-W i 65KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 
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- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i z dróg wewnętrznych 63KD-W,64KD-W i 65KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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97. Dla terenu 97PU (pow. 4,28 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) teren położony w strefie uciążliwości Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, obowiązuje zakaz 

lokalizacji obiektów związanych z produkcją, przetwarzaniem i konfekcjonowaniem żywności; 

d) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L; 

nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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98. Dla terenu 98NO/PS (pow. 68,27 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

a) teren unieszkodliwiania odpadów; 

b) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się adaptację i przebudowę istniejących obiektów; 

b) na terenie dopuszcza się lokalizację trzech elektrowni wiatrowych ze strefą oddziaływania 230 m, 

w której nie dopuszcza się zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, wraz z niezbędną 

infrastrukturą, zgodnie z rysunkiem planu; obowiązuje zachowanie poziomów hałasu dopuszczalnych 

w przepisach odrębnych poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii i wynikającej z jej 

zastosowania odległości oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń wymaganych przepisami 

odrębnymi; 

c) dopuszcza się lokalizację wież TV z systemem anten nadawczych, budynku technicznego oraz przyłączy 

energetycznych; 

d) dopuszcza się lokalizację stacji paliw; 

e) dla działki 251/2 dopuszcza się budowę obiektu przeznaczonego na hodowlę kur, o powierzchni do 

1500 m2. 

f) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form architektonicznych 

obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

g) dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych, solarnych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich 

realizacji; 

h) dopuszcza się lokalizację obiektów wytwarzających energię elektryczną, ciepło i chłód 

z wykorzystaniem gazu, biogazu i biomasy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

i) dopuszcza się lokalizację szklarni przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

nie dopuszcza się upraw związanych z żywnością; 

j) dopuszcza się funkcjonowanie istniejących elektrowni wiatrowych; nie dopuszcza się realizacji nowych 

elektrowni wiatrowych 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) działalność i przebudowa (modernizacja technologiczna) zakładu unieszkodliwiania odpadów winny 

zmierzać w kierunku zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko i zlokalizowane 

w sąsiedztwie tereny mieszkaniowe; 

b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki; 

c) wzdłuż granicy z drogą powiatową (dz. nr 247) oraz z drogą lokalną 05KD-L wprowadzenie pasa zieleni 

izolacyjnej  niskiej i wysokiej o szerokości minimum 12 m, składającej się z różnych gatunków drzew 

i krzewów  tworzących barierę przed szkodliwą emisją zanieczyszczeń; 

d) zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych - nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

elektrowni wiatrowych i innych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii; 

e) w celu ochrony wód podziemnych obiekty stacji paliw muszą mieć odpowiednia konstrukcje 

i zabezpieczenia techniczne, prawidłowo zorganizowana gospodarkę wodno-ściekową i zapewniona 

obserwację wód gruntowych i powietrza, zwłaszcza przy zbiornikach paliw i przewodach; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 
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6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L 

i drogi powiatowej 247 znajdującej się poza granicą opracowania; nieprzekraczalna linia zabudowy od 

granicy lasu – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 70% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca 4 kondygnacji i nie więcej niż 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

dopuszcza się scalanie i podział zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L oraz z drogi powiatowej 247 znajdującej się poza granicą 

opracowania; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub z własnego generatora 

wykorzystującego gaz z odgazowanych odpadów, dopuszcza się budowę stacji transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) uciążliwość inwestycji winna spełniać wyznaczone przepisami prawa standardy; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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99. Dla terenu 99PU (pow. 17,12 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) teren położony w strefie uciążliwości Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, obowiązuje zakaz 

lokalizacji obiektów związanych z produkcją, przetwarzaniem i konfekcjonowaniem żywności; 

d) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 56KD-W, 58KD-W i 61KD-W; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd z drogi lokalnej 05KD-L i z dróg wewnętrznych 56KD-W, 58KD-W i 61KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust. 6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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100. Dla terenu 100PU (pow. 15,82 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) teren położony w strefie uciążliwości Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, obowiązuje zakaz 

lokalizacji obiektów związanych z produkcją, przetwarzaniem i konfekcjonowaniem żywności; 

d) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 05KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 61KD-W i 62KD-W i 8,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi poza granicą opracowania; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L, z dróg wewnętrznych 61KD-W i 62KD-W oraz z drogi poza 

granicą opracowania; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 
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d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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101 . Dla terenu 101PU (pow. 15,11 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

c) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

d) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy 

melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do 

rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 13KD-

D i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 61KD-W i 62KD-W i 8,0 m od linii 

rozgraniczającej drogi poza granicą opracowania; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 60% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D, z dróg wewnętrznych 61KD-W i 62KD-W oraz z drogi 

poza granicą opracowania; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 
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d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowych; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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102. Dla terenu 102MW (pow. 1,17 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 13KD-D 

i drogi wewnętrznej 64KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

a) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

b) pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 
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9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D i z drogi wewnętrznej 64KD-W ; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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103. Dla terenu 103MW (pow. 0,44 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 

a) podstawową formą zabudowy są budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne w zabudowie 

szeregowej; 

b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub lokalizację wolnostojących, parterowych, nieuciążliwych budynków usługowych; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się realizację parterowej zabudowy gospodarczej i garażowej, 

wolnostojącej lub wbudowanej w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego; dla zabudowy 

szeregowej dopuszcza się garaż wbudowany; 

d) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów 

dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej właściwej dla wyrobów ceramicznych; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki; 

b) dopuszcza się rozwinięcie lub wzbogacenie istniejącej zieleni poprzez zakładanie trawników oraz 

nasadzenia nowych grup drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obiekty i obszary podlegające ochronie nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 01KD-L 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 64KD-W; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki; 

c) wysokość wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; wysokość zabudowy szeregowej nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; 

d) szerokości elewacji frontowych nie określa się; 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym między 25
0 
a 50

0
; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie występują; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 

a) podział terenu na działki dokonać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

b) pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych parametrów: 

- powierzchnia działki pod zabudowę wielorodzinną nie mniejsza niż 2000m
2
; 

- powierzchnia działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 200m
2
; 

- szerokość działki pod zabudowę szeregową nie mniejsza niż 8,0 m; 

- szerokości działki pod zabudowę wielorodzinną nie ustala się; 
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9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 01KD-L i z drogi wewnętrznej 64KD-W; 

b) parkowanie pojazdów na wydzielonym na ten cel parkingu, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 

1 stanowisko na mieszkanie; 

c) zaopatrzenie w wodę: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 2; 

d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszczeniu do kanalizacji 

deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie 

tych wód do gruntu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; wody opadowe z połaci 

dachowych odprowadzać do gruntu w granicach własnych działki; 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu przyjąć jak dla odpowiednio występującej funkcji, według 

obowiązujących przepisów; 
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104. Dla terenu 104RZL (pow. 2,71 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Przeznaczenie terenu: 

tereny rolnicze i leśne. 

1) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowiązuje zachowanie istniejącego użytkowania i zagospodarowania terenu; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obszary leśne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu; obowiązują zabiegi profilaktyczne 

i ochronne zapobiegające powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się pojawiających się organizmów 

szkodliwych; 

b) należy chronić i zabezpieczyć przed zniszczeniem torfowiska, zadrzewienia śródpolne i przydrożne; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

nie dotyczy ; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

dojazd do terenu z drogi lokalnej 05KD-L, z drogi dojazdowej 11KD-D i z drogi wewnętrznej 32KD-

W; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania i użytkowania terenu; 

nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV: ustala się strefę ochronną 

o szerokości 2x14,5 m od osi linii; zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 5; 
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105. Dla terenu 105P/RU (pow. 2,20 ha) wprowadza się następujące ustalenia: 

1) Podstawowe przeznaczenie: 

teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych/teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 

i ogrodniczych; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podstawową formą projektowanej zabudowy są obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, 

obiekty drobnej wytwórczości, handlu rzemiosła i wielofunkcyjnych usług o charakterze komercyjnym; 

b) dopuszcza się zagospodarowanie terenu pod obsługę produkcji rolnej i ogrodniczej (dotyczy wyłącznie 

roślin, grzybów) wraz z zabudową służącą obsłudze obiektów związanych z technologicznym cyklem 

produkcji pieczarek; nie dopuszcza się produkcji podłoża fazy I pod uprawę pieczarek; 

c) dopuszcza się budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m
2 

na 

warunkach określonych obowiązującymi przepisami; 

d) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, dopuszcza się zróżnicowanie form 

architektonicznych wznoszonych obiektów w zależności od pełnionych funkcji; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10% powierzchni działki; 

b) rozwinięcie i wzbogacenie istniejących elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów 

gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska; 

c) obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej: 

obszary i obiekty wymagające ochrony nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie określa się; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 13KD-D 

i 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 49KD-W, 50KD-W i 69KD-W; 

b) powierzchnia zabudowana i utwardzona nie większa niż 70% powierzchni działki; 

c) wysokość zabudowy nie przekraczająca dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się obiekty wyższe 

uzasadnione wymaganiami technologicznymi do max. 4 kondygnacji lub 12 m, nie dotyczy obiektów 

infrastruktury technicznej; 

d) szerokości elewacji frontowych oraz geometrii dachów poszczególnych obiektów nie określa się; 

7) Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

 dopuszcza się scalania i podział na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) dojazd do terenu z drogi dojazdowej 13KD-D i z dróg wewnętrznych 49KD-W, 50KD-W i 69KD-W; 

b) parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc postojowych nie mniejsza niż 2-3 stanowiska na 

10 osób zatrudnionych i 25 m
2 
powierzchni użytkowej usług; 

c) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z własnych ujęć wody; 
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d) odprowadzenie ścieków: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust.6 pkt 3 i 4; odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu, do sieci 

kanalizacji deszczowej. W przypadku jej braku wody opadowe zagospodarować w granicach własnych 

terenu zgodnie z przepisami obowiązującymi.; Wody opadowe i roztopowe pochodzące 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z możliwością uzupełnienia poprzez 

źródła energii odnawialnej (nie dopuszcza się lokalizacji turbin wiatrowych); 

g) ogrzewanie indywidualne z użyciem niskoemisyjnych nośników energii; 

h) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu podjęcia realizacji niniejszych ustaleń planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe 

formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

a) działalność produkcyjna nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń 

powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych na granicy własności terenu; 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami . 
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106. Dla terenów komunikacji drogowej oznaczonych symbolami 01KD-L (pow.6,69 ha) , 02KD-L 

(pow. 1,53 ha), 03KD-L (pow. 2,58 ha) , 04KD-L (pow. 1,55 ha), 05KD-L (pow. 5,06 ha) ustala się: 

1) Podstawowe przeznaczenie : 

drogi publiczne, klasy: lokalne; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie dotyczy; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) odtwarzanie i uzupełnienie zadrzewień przyulicznych, wprowadzanie zieleni wysokiej wzdłuż 

istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych; należy zachować szpalery drzew wzdłuż dróg 

01KD-L i 05KD-L ; 

b) dla drogi 01KD-L– zachować istniejący kanał ciekowy z zachowaniem jego drożności 

i skanalizowaniem w niezbędnym zakresie; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 

obiekty i tereny wymagające ochrony na podstawie przepisów szczególnych nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu o nawierzchni utwardzonej; 

b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 15,0 m; dopuszcza się szerokość drogi 

01KD-L i 04KD-L jak na rysunku planu; 

c) chodniki w miarę możliwości obustronne o szerokości min. 1,5 m; 

d) w szerokości pasa drogowego przewidzieć chodniki, w miarę możliwości ścieżkę rowerową, zatoki dla 

autobusów z uwzględnieniem wiaty przystankowej; 

e) skrzyżowania drogi z innymi drogami jako skrzyżowania zwykłe (Sz); 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

granice terenu ustalić wg rysunku planu i wyznaczyć w trybie określonym w obowiązujących 

przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni przez separator do sieci kanalizacji deszczowej na 

warunkach określonych przez gestora sieci; 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci na warunkach określonych przez gestora sieci; 

c) dopuszcza się lokalizacje elementów i urządzeń infrastruktury technicznej , podziemne elementy 

infrastruktury technicznej prowadzić w pasie drogowym; 

d) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji planu nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie 

terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 
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12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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107. Dla terenów komunikacji drogowej oznaczonych symbolami 06KD-D (pow. 0,84 ha), 07KD-D 

(pow. 2,18 ha), 08KD-D (pow. 0,44 ha), 09KD-D (pow. 0,86 ha), 10KD-D (pow. 0,22 ha), 11KD-D (pow. 

1,36 ha), 12KD-D (pow. 0,17 ha), 13KD-D (pow. 2,28 ha), 27KD-D (pow. 0,07 ha), 28KD-D (pow. 1,69 ha) 

i 41KD-D (pow. 1,44 ha), ustala się: 

1) Podstawowe przeznaczenie : 

drogi publiczne, klasy dojazdowe; 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie dotyczy; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

odtwarzanie i uzupełnienie zadrzewień przyulicznych, wprowadzanie zieleni wysokiej wzdłuż 

istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 

obiekty i tereny wymagające ochrony na podstawie przepisów szczególnych nie występują; 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu o nawierzchni utwardzonej; 

b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 12,0 m; dla terenu 08KD-D, ze 

względu na istniejące ograniczenia terenowe (istniejący most) parametry drogi mogą ulec miejscowemu 

zmniejszeniu do czasu usunięcia ograniczeń; 

c) droga 28KD-D typu „sięgacz” zakończona placem nawrotowym o wymiarach 12,0/12,0 m; 

d) w szerokości pasa drogowego przewidzieć usytuowanie chodników na obszarze zabudowanym, 

z uwzględnieniem zatoki dla autobusów i możliwości budowy wiaty przystankowej oraz dla drogi 

13KD-D w miarę możliwości budowę ciągu pieszo-rowerowego; 

e) skrzyżowania drogi z innymi drogami jako skrzyżowania zwykłe (Sz); 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

granice terenu ustalić wg rysunku planu i wyznaczyć w trybie określonym w obowiązujących 

przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni szczelnych jezdni przez separator do sieci kanalizacji 

deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci; 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci na warunkach określonych przez gestora sieci; 

c) dopuszcza się lokalizacje elementów i urządzeń infrastruktury technicznej, podziemne elementy 

infrastruktury technicznej prowadzić w pasie drogowym; 

d) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji planu nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie 

terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
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nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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108. Dla terenów komunikacji drogowej oznaczonych symbolami 14KD-W (pow. 0,32 ha), 15KD-W 

(pow. 1,31 ha), 16KD-W (pow. 0,30 ha), 17KD-W (pow. 0,30 ha), 18KD-W (pow. 0,13 ha), 19KD-W (pow. 

0,27 ha), 20KD-W (pow. 0,16 ha), 21KD-W (pow. 0,35 ha), 22KD-W (pow. 0,36 ha), 23KD-W (pow. 0,85 

ha), 24KD-W (pow. 0,04 ha), 25KD-W (pow. 0,12 ha), 26KD-W (pow. 0,36 ha), 29KD-W (pow. 0,86 ha), 

30KD-W (pow. 0,53 ha), 31KD-W (pow. 0,37 ha), 32KD-W (pow.0,19 ha), 33KD-W (pow. 0,14 ha), 

34KD-W (pow. 0,45 ha), 35KD-W (pow. 0,72 ha), 36KD-W (pow. 0,25 ha), 37KD-W (pow. 0,12 ha), 

38KD-W (pow. 0,17 ha), 39KD-W (pow. 0,12 ha), 40KD-W (pow. 0,43 ha), 42KD-W (pow. 0,07 ha), 

43KD-W (pow. 1,10 ha), 44KD-W (pow. 0,27 ha), 45KD-W (pow. 0,36 ha), 46KD-W (pow. 0,19 ha), 

47KD-W (pow. 0,45 ha), 48KD-W (pow. 0,15 ha), 49KD-W (pow. 0,46 ha), 50KD-W (pow. 0,47 ha), 

51KD-W (pow. 0,41 ha), 52KD-W (pow. 0,12 ha), 53KD-W (pow. 0,50 ha), 54KD-W (pow. 0,40 ha), 

55KD-W (pow. 0,34 ha), 56KD-W (pow. 0,96 ha), 57KD-W (pow. 0,60 ha), 58KD-W (pow. 0,35 ha), 

59KD-W (pow. 0,25 ha), 60KD-W (pow. 0,22 ha), 61KD-W (pow. 1,36 ha), 62KD-W (pow. 0,43 ha), 

63KD-W (pow. 0,37 ha), 64KD-W (pow. 0,47 ha), 65KD-W (pow. 0,24 ha), 66KD-W (pow. 1,11 ha), 

68KD-W (pow. 0,31 ha) i 69KD-W (pow. 0,13ha) ustala się: 

1) Podstawowe przeznaczenie : 

drogi publiczne i prywatne, wewnętrzne 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie dotyczy; 

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) odtwarzanie i uzupełnienie zadrzewień przyulicznych, wprowadzanie zieleni wysokiej wzdłuż 

istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych; 

b) dla dróg 17KD-W, 18KD-W, 56KD-W, 57KD-W i 64KD-W – zachować istniejące kanały ciekowe 

z zachowaniem ich drożności i skanalizowaniem w niezbędnym zakresie; 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 

a) na terenie 15KD-W, 17KD-W i 18KD-W znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-

28/57 osada wczesnośredniowieczna objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-

konserwatorskiej; 

b) Na terenie 23KD-W znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/54 osada kultury 

pomorskiej, pradzieje, objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 

c) Na terenie 38KD-W znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/67 osada kultury 

pomorskiej, łużycko – pomorskiej objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-

konserwatorskiej; 

d) Na terenie 26KD-W znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze AZP 8-28/65 osada kultury 

pomorskiej, łużycko – pomorskiej objęte strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-

konserwatorskiej; 

Strefa W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej: 

Ustala się obowiązek: 

- wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu 

inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określona inwestorowi 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na 

zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków). 
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- po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników 

archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi 

pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakończeniu badań archeologicznych teren 

będzie mógł być trwale zainwestowany 

- uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

nie dotyczy; 

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o nawierzchni utwardzonej; 

b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 10,0 m; dla drogi 65KD-W szerokość 

nie mniejsza niż 7,5 m; dla dróg 26KD-W i 66KD-W dopuszcza się szerokość jak na rysunku planu; 

c) szerokość pasa drogowego dostosować do usytuowania chodników; 

d) skrzyżowania drogi z innymi drogami jako skrzyżowania zwykłe (Sz); 

e) dopuszcza się zmianę przebiegu granic dróg 16KD-W, 53KD-W, 54KD-W, 55KD-W, 56KD-W i 23KD-

W pod warunkiem zachowania dla każdej z działek dostępu do drogi; 

7) Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy; 

8) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

granice terenu ustalić wg rysunku planu i wyznaczyć w trybie określonym w obowiązujących 

przepisach; 

9) Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni szczelnych jezdni przez separator do sieci kanalizacji 

deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci; 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci na warunkach określonych przez gestora sieci; 

c) dopuszcza się lokalizacje elementów i urządzeń infrastruktury technicznej, podziemne elementy 

infrastruktury technicznej prowadzić w pasie drogowym; 

d) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrębnymi; 

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: 

do czasu realizacji planu nie przewiduje się innego niż obecne zagospodarowanie i użytkowanie 

terenu; 

11) Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

nie dotyczy; 

12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 

nie dotyczy; 

13) Warunki wynikające z przepisów szczególnych: 

nie dotyczy; 
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§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk. 

§ 10. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

     

  

 

 Przewodniczący Rady 

Gminy Słupsk 

 

 

Mirosław Klemiato 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/389/2014 

Rady Gminy Słupsk 

z dnia 25 marca 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/389/2014. 

Rady Gminy Słupsk 

z dnia 25 marca 2014 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo 

Strzelino, gmina Słupsk. 

W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ,poz. 951, poz. 1445; 

Dz. U. z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 1446) projekt wyżej wymienionego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do 

publicznego wglądu od dnia 30.04. 2012 r. do dnia 31.05.2012 r. i w terminie ustalonym do składania 

wniosków, to jest do dnia 21.06.2012 r. wpłynęły następujące uwagi: 

1. Wiktor Brych, 

Maria Brych, Iwona Kurp, 

DZ. nr 110 

a) Uwaga dotyczy: 

Przesunięcia planowanej drogi 29KD-W uwzględniając pas drogowy 32/3 i poszerzając pas 

drogowy na obszarze działek 32/6, 32/7 i 32/8. 

Uwagę uwzględniono. 

b) Uwaga dotyczy: 

Poszerzenia planowanej drogi 29KD-W na odcinku istniejącego pasa drogowego 

dz. nr 120/16 kosztem części działek 120/9 i 120/14. 

Uwagi nie uwzględniono. 

Uzasadnienie: 

Poszerzenia istniejącego pasa drogowego dz. nr 120/16 kosztem części działek 120/9 

i 120/14 pogorszy możliwości ich zagospodarowania. 

c) Uwaga dotyczy: 

Przesunięcia planowanej drogi 26KD-W , tak aby oś jezdni przebiegała po granicy działek 

wnioskodawcy 32/5 i 32/6 oraz działek sąsiednich 33/24, 33/10 i 33/9. 

Uwagę uwzględniono częściowo. 

Uzasadnienie: wprowadzono zmianę przebiegu planowanej drogi 26KD-W po granicy działek 

wnioskodawcy 32/5 i 32/6 oraz działek sąsiednich 33/24 i 33/10. Dokonano korekty 

poprawiającej bezpieczeństwo skrzyżowania dróg 26KD-W i 18KD-W oraz zachowując kształt 

działki 33/9 w sposób umożliwiający jest właściwe zagospodarowanie. 
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2. MK Delikatesy, Strzelino 41A, 76-210 Słupsk 

DZ. nr 161/2, 162/5, 162/7 

a) Uwaga dotyczy: 

Zmiana przeznaczenia terenu 46U (usługi) na 46PU (produkcja i usługi) zgodnie ze 

stanem faktycznym wraz ze zmianą ustaleń jak dla terenu 45PU. 

Uwaga uwzględniona. 

3. Waldemar i Halina Matynia, 

DZ. Nr 148/28 

a) Uwaga dotyczy : 

Usunięcia planowanej drogi 34KD-W przechodzącej przez działkę wnioskodawcy. 

Uwaga uwzględniona. 

b) Uwaga dotyczy : 

Sprzeciwu wobec zbyt bliskiej lokalizacji elektrowni wiatrowych; 

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzono do ustaleń planu zapis o zachowaniu przez inwestora, planującego lokalizację 

elektrowni wiatrowych, odległości min.500m od istniejącej zabudowy, zgodnie z 

ustaleniami studium. 

4. Jacek Woźniak, 

a) Uwaga dotyczy: 

Uwzględnienie koncepcji wnioskodawcy co do przebiegu dróg wewnętrznych; 

Uwaga uwzględniona – proponowana koncepcja pokrywa się z przebiegiem dróg w 

projekcie planu; 

b) Uwaga dotyczy: 

Usunięcia drogi wewnętrznej 32KD-W; 

Uwagę uwzględniono. 

5. Ireneusz Grala, 

DZ. nr 45/2 i 44/2  

a) Uwaga dotyczy: 

Likwidacja drogi wewnętrznej 31KD-W przebiegającej przez działki wnioskodawcy; 

Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Przebieg planowanej drogi wewnętrznej 31KD-W stanowi istotne powiązanie komunikacyjne 

między projektowanymi wokół terenami zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, 

a przebieg przez środek działek wnioskodawcy nie utrudnia ich zagospodarowania, ze względu 

na ich dużą powierzchnię. 
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6. Anna Masternak, 

DZ. nr od 148/12 do 148/21. 

a) Uwaga dotyczy: 

Pozostawienia działek od 148/12 do 148/21 w użytkowaniu rolniczym; 

Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Przeznaczenie w miejscowym planie wyżej wymienionych działek pod zabudowę 

mieszkaniową nie nakazuje właścicielom faktycznej zmiany przeznaczenia gruntów 

z dniem obowiązywania planu, a jedynie dopuszcza taką możliwość, tzn. właściciele w.w. 

działek nadal mogą użytkować je rolniczo, aczkolwiek funkcja ich zgodnie z miejscowym 

planem nie będzie rolnicza, ale mieszkaniowa. 

7. Czesław Bazyk, 

DZ. nr 66 (część) 

a) Uwaga dotyczy : 

Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową części działki nr 66. 

Uwaga uwzględniona. 

8. Małgorzata Bazyk, Sołectwo Strzelino,  - część obrębu Strzelino 

a) Uwaga dotyczy: 

Sprzeciwu wobec lokalizacji kolejnych elektrowni wiatrowych; 

Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzono do ustaleń planu zapis o zachowaniu przez inwestora, planującego lokalizację 

elektrowni wiatrowych, odległości min.500m od istniejącej zabudowy, zgodnie z ustaleniami 

studium. 

9. Lilia Woźniak, 

DZ. nr 42/1 

a) Uwaga dotyczy : 

Likwidacji drogi wewnętrznej 32KD-W; 

Uwagę uwzględniono. 

10. Saba Rejsy po morzu s.c., Marianna Mazu Marek Dawdowski, 

ul. Braci Staniuków 18, 76-200 Słupsk 

DZ. nr 189/16 

a) Uwaga dotyczy: 

Ponownego włączenia do opracowania części działki nr 189/16. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Działka znajduje się poza obszarem opracowania zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 

14.02.2012 Nr XV/145/2012. Ponowne jej włączenie wiązałoby się ze znacznym cofnięciem 

procedury planistycznej. 
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11. Mieszkańcy wsi Strzelino - część obrębu Strzelino 

a) Uwaga dotyczy : 

Sprzeciwu wobec lokalizacji kolejnych elektrowni wiatrowych; 

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzono do ustaleń planu zapis o zachowaniu przez inwestora, planującego lokalizację 

elektrowni wiatrowych, odległości min.500m od istniejącej zabudowy, zgodnie z ustaleniami 

studium. 

b) Uwaga dotyczy: 

Zmiany przeznaczenia terenów 54PU, 58PU, 61PU, 65PU (produkcja i usługi) na tereny usługowe, 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Wyżej wymienione tereny są terenami prywatnymi, ich funkcja została wyznaczona zgodnie 

w wnioskami inwestorów oraz w oparciu o ustalenia zawarte studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania. 

12. Mieszkańcy wsi Bierkowo - część obrębu Bierkowo 

a) Uwaga dotyczy : 

Sprzeciwu wobec lokalizacji kolejnych elektrowni wiatrowych; 

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzono do ustaleń planu zapis o zachowaniu przez inwestora, planującego lokalizację 

elektrowni wiatrowych, odległości min.500m od istniejącej zabudowy, zgodnie z ustaleniami 

studium. 

b) Uwaga dotyczy: 

Zmiany przeznaczenia terenów 54PU, 58PU, 61PU, 65PU (produkcja i usługi) na tereny usługowe, 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Wyżej wymienione tereny są terenami prywatnymi, ich funkcja została wyznaczona zgodnie 

w wnioskami inwestorów oraz w oparciu o ustalenia zawarte studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania. 
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13. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, ul. Br. Gierymskiech 1, 76-200 Słupsk 

DZ. nr 553/1, 553/2, 553/3 i 553/4 

a) Uwaga dotyczy: 

Wkreślenia do planu drogi wewnętrznej KD-W po osi granicy działek 553/1 i 551/122 oraz 

wstawienia w związku z tym odpowiednich zapisów w tekście ustaleń planu. 

Uwaga uwzględniona. 

b) Uwaga dotyczy: 

Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej z 50% na 35%; 

Uwaga uwzględniona. 

c) Uwaga dotyczy: 

Doprecyzowanie zapisu dopuszczającego alternatywną możliwość zabudowy terenu 101MW. 

Uwaga uwzględniona. 

d) Uwaga dotyczy: 

Zmniejszenia opłaty planistycznej do 20%; 

Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Gmina przyjęła dla wszystkich opracowywanych planów miejscowych przyjęła opłatę 

planistyczna w wysokości 30%. 

e) Uwaga dotyczy: 

Zmiana zapisu w zakresie możliwości odprowadzania wód opadowych z dachów do 

kanalizacji deszczowej z pozostawieniem wariantu dotyczącego odprowadzania do gruntu w 

granicach własnych działek. 

Uwaga uwzględniona. 

14. Halina i Andrzej Szrajda, 

Tereny 95MU, 96MU i 97MN/MW 

a) Uwaga dotyczy: 

Dla terenów 95MU i 96MU zmiana powierzchni biologicznie czynnej z 

50% na 35%, a powierzchni zabudowy z 30% na 50%; 

Uwaga uwzględniona. 

b) Uwaga dotyczy: 

Dla terenu 97MN/MW dla budownictwa wielorodzinnego zmiana powierzchni biologicznie 

czynnej z 50% na 35%, a powierzchni zabudowy z 30% na 50%; 

Uwaga uwzględniona. 

c) Uwaga dotyczy: 

Dla dróg 64KD-W, 65KD-W i 67KD-W - umieszczenie zapisu o dopuszczeniu 

innego przebiegu dróg w zależności od potrzeb; 

Uwaga uwzględniona częściowo. 
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Uzasadnienie: 

Uwaga uwzględniona w zakresie dopuszczenia zmiany przebiegu drogi wewnętrznej 64KD-W. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia zmiany przebiegu dróg wewnętrznych 65KD-W 

i 67KD-W, ponieważ droga 67KD-W ma w części na użytki rolne RIII, które wymagają zgody 

MRiRW i zgodę taką gmina otrzymała na aktualnie planowany przebieg tej drogi, a droga 65KD-W 

jest drogą wspólną dla terenu 96MU i 92MN/MW i taki przebieg umożliwia korzystanie z obu 

terenów jednocześnie w solidarny sposób. 

15. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 

 ul. S.Leszczyńskiego 7, 76-200 Słupsk 

 Teren 97MN/MW 

a) Uwaga dotyczy : 

Dla terenu 97MN/MW – zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej z 50% na 30%. 

Uwaga uwzględniona . 

b) Uwaga dotyczy : 

- Dla terenu 97MN/MW zwiększenie powierzchni zabudowy z 30% na 50%; 

Uwaga uwzględniona . 

- Dla terenu 97MN/MW zmniejszenie nieprzekraczalnej linii zabudowy do 4 m od linii rozgraniczającej 

dróg wewnętrznych 67KD-W i 68KD-W; 

Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Zachować należy takie same odległości linii zabudowy od dróg wewnętrznych jak dla 

pozostałych sąsiadujących z wnioskowanym terenem terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową zgodnie z ładem urbanistycznym. 

c) Uwaga dotyczy : 

Zmiany przebiegu drogi wewnętrznej 67KD-W 

Uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: 

droga 67KD-W ma w części na użytki rolne RIII, które wymagają zgody MRiRW i zgodę taką gmina 

otrzymała na aktualnie planowany przebieg tej drogi. 

d) Uwaga dotyczy : 

Dla terenu 97MN/MW dopuszczenie podpiwniczenia budynków; 

Uwaga uwzględniona. 
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e) Uwaga dotyczy : 

Dla terenu 97MN/MW wniosek o nie określanie powierzchni i szerokości nowych działek. 

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Uzasadnienie: 

Zgoda na zmianę zapisów dotyczących zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

poprzez wprowadzenie minimalnych powierzchni działek dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN: 800m
2
, dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i szeregowej: 200m

2 
oraz 

szerokości działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 20,0 m, dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i szeregowej: 8,0 m. 

16. Halina Ewa Buchacz, Joanna Kula, Olga Buchacz-Ratke 

 Wioletta Lis-Dyszer, 

a) Uwaga dotyczy : 

Zmiany przeznaczenia terenu 58PU na PS z zapisami jak dla terenu 60PS, przy zachowaniu 

powierzchni zabudowanej i utwardzonej 80%, nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg KD-W: 

4,0 m. 

Uwaga uwzględniona . 

b) Uwaga dotyczy : 

Zmiany przeznaczenia terenów 61PU i 78PU na PS z zapisami jak dla terenu 77PS, przy zachowaniu 

powierzchni zabudowanej i utwardzonej 80%, nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg KD-W: 

4,0 m. 

Uwaga uwzględniona . 

c) Uwaga dotyczy : 

Zmiany przeznaczenia terenu 80PU na PS z zapisami jak dla terenu 81PS, przy zachowaniu 

powierzchni zabudowanej i utwardzonej 80%, nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg KD-W: 

4,0 m. 

Uwaga uwzględniona . 

d) Uwaga dotyczy : 

Terenów: 35MU, 36MU, 37MN, 38MN, 39MN, 43MW, 55MW w zakresie zmiany powierzchni 

biologicznie czynnej z 50% na 30%, zmiany powierzchni zabudowy z 30% na 50% i zmiany 

nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg wewnętrznych KD-W z 6,0 m na 4,0 m. 

Uwaga uwzględniona . 
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e) Uwaga dotyczy : 

Terenów: 54PU, 56PU, 57PU, 58PU, 59PU, 61PU, 76PU, 78PU i 78aPU, 80PU, 84PU w zakresie 

dopuszczenia powierzchni zabudowanej i utwardzonej do 80% , w zakresie dopuszczenia na 

wszystkich z wymienionych terenów obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej 

przekraczającej 2000m
2 
i w zakresie zmiany nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg 

wewnętrznych KD-W z 6,0 m na 4,0 m. 

Uwaga uwzględniona . 

f) Uwaga dotyczy : 

Terenów: 60PS, 77PS, 81PS w zakresie dopuszczenia powierzchni zabudowanej i utwardzonej do 

80% , w zakresie dopuszczenia poza elektrowniami wiatrowymi również innych obiektów 

i urządzeń związanych z pozyskiwaniem energii elektrycznej oraz w zakresie zmiany 

nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg wewnętrznych KD-W z 6,0 m na 4,0 m. 

Uwaga uwzględniona . 

g) Uwaga dotyczy : 

Terenów: 67RZW i 68RZW w zakresie dopuszczenia podziałów terenu bez określania wielkości 

nowo wydzielonych działek. 

Uwaga uwzględniona . 

h) Uwaga dotyczy : 

Terenów: 75ZL, 79ZL, 82ZL i 86ZL w zakresie korekty przebiegu granic zgodnie z ewidencja 

gruntów. 

Uwaga uwzględniona . 

i) Uwaga dotyczy : 

Terenu: 42U w zakresie zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi wewnętrznej KD-W z 

6,0 m na 4,0 m. 

Uwaga uwzględniona . 

j) Uwaga dotyczy : 

Terenu: 85U w zakresie zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi wewnętrznej KD-W z 

6,0 m na 4,0 m. 

Uwaga uwzględniona . 

k) Uwaga dotyczy : 

Terenu: 52ZP w zakresie zmiany przebiegu granicy funkcji terenu ZP po granicy terenu 

znajdującego się w ewidencji konserwatorskiej i przeznaczenie pozostałej części terenu pod usługi. 

Uwaga uwzględniona . 

l) Uwaga dotyczy : 

Likwidacji dróg 50aKD-W, 50KD-W, 76KD-W, 09KD-D, 51KD-W, 48KD-W, 48aKD-W, 47KD-W 

(część), 78aKD-W. 

Uwaga uwzględniona . 
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m) Uwaga dotyczy : 

Braku zgody na przebieg sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach 121, 118, 37, 196, 170/8, 

154, 170/6, 170/2, 236 obr. Strzelino. (dot. Dec. nr GB.6733.13.5.2012) 

Uwaga nieuwzględniona . 

Uzasadnienie: 

Plan miejscowy jest aktem prawa ustalającym zasady zagospodarowania terenu, w tym wypadku, 

dopuszczenie na całym obszarze opracowania sieci, urządzeń oraz innych obiektów infrastruktury 

technicznej jest ustaleniem ogólnym, natomiast kwestie związane z zgodą właścicieli nieruchomości 

lub jej brakiem na takie lub inne projektowane sieci lub przyłącza infrastruktury technicznej 

regulowane są przepisami odrębnymi, jest to sprawa do rozwiązania poza planem miejscowym 

miedzy inwestorem, a gestorem sieci. 

n) Uwaga dotyczy : 

Ustalenia na podstawie przepisów odrębnych dla gazociągu Dn150 wysokiego ciśnienia wraz ze 

strefą ochronną 2x15,0m. 

Uwaga nieuwzględniona . 

Zapisy widniejące w ustaleniach ogólnych zostały zaproponowanie przez organ uzgadniający jako 

warunek uzgodnienia projektu planu. 

o) Uwaga dotyczy : 

Zmiany przeznaczenia terenów 68RZW i 67RZW pod zabudowę zagrodową. 

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Uzasadnienie: 

Teren 67RZW został przeznaczony pod zabudowę zagrodową RM, natomiast teren 68RZW pozostał 

w dotychczasowej funkcji. Teren jest w dużym stopniu zmeliorowany i podmokły, co jest 

przeciwwskazaniem do lokalizacji zabudowy. 

p) Uwaga dotyczy : 

Zmiany przeznaczenia terenów 34MN, 37MN, 38MN, 53MW i 55MW pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową. 

Uwaga uwzględniona. 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 224 – Poz. 1743



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/389/2014 

Rady Gminy Słupsk 

z dnia 25 marca 2014 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów 

Bierkowo Strzelino, gmina Słupsk. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ,poz. 951, poz. 1445; Dz. U. z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 1446) projekt 

wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko był wyłożony do publicznego wglądu od dnia 10.01.2013 r. do dnia 12.02.2013 r. i w terminie 

ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia 05.03.2013 r. wpłynęły następujące uwagi: 

1. Halina Ewa Buchacz 

a) Uwaga dotyczy: 

Usunięcia zapisu o lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 500 m od 

istniejącej i projektowanej zabudowy. 

Uwagi nie uwzględniono. 

Uzasadnienie: 

Zapis o lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 500 m od istniejącej 

i projektowanej zabudowy został wprowadzony zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk, a także po konsultacjach Rady Gminy 

będących wynikiem licznych sprzeciwów mieszkańców wsi Strzelino na lokalizację elektrowni 

wiatrowych; 

b) Uwaga dotyczy: 

Usunięcia zapisów w kartach terenu 53PS, 54PS i 73PS o obowiązku rozwinięcia i wzbogacenia 

istniejących elementów zieleni poprzez nowe nasadzenia oraz usunięcia zalecenia 

zadrzewienia parkingów terenowych. 

Uwagę uwzględniono częściowo. 

Uzasadnienie: 

Usunięty został zapis o obowiązku „rozwinięcia i wzbogacenia istniejących elementów zieleni 

poprzez nowe nasadzenia(…)”; 

Natomiast zapis „zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych” został rozszerzony o formułę 

„nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod  lokalizację elektrowni wiatrowych i innych urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii”; 
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c) Uwaga dotyczy: 

Usunięcia zapisu w kartach terenu 53PS, 54PS i 73PS w pkt 13a) „działalność produkcyjna nie może 

powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń powietrza oraz poziomu hałasu 

w środowisku mierzonych na granicy własności terenu” . 

Uwagę uwzględniono – wprowadzono zapis „uciążliwość inwestycji winna spełniać wyznaczone 

przepisami prawa standardy; 

d) Uwaga dotyczy: 

Przy lokalizacji elektrowni wiatrowych: wprowadzenia zasięgu stref  ochronnych związanych z

  

ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowania 

znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. 

Uwagi nie uwzględniono. 

Uzasadnienie: 

Nie znając dokładnej lokalizacji poszczególnych wiatraków, nie można wprowadzać stref 

ochronnych. 

Ograniczenie obszarów przeznaczonych pod lokalizację wiatraków zostało wprowadzone 

zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy  Słupsk poprzez zapis w ustaleniach planu o zachowaniu  

minimalnej odległości 500 m dla lokalizacji wiatraków od terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową. 

e) Rozszerzenie granic planu w taki sposób, aby strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie, 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania elektrowni 

wiatrowych  na środowisko znalazły się w całości w granicach planu. 

Uwagi nie uwzględniono. 

Uzasadnienie: 

Rozszerzenie granic planu nie jest prawnie możliwe, tego typu zmiana odbyć się może 

w oparciu o nowy przetarg na opracowanie nowego planu miejscowego. 

f) Uwaga dotyczy: 

Usunięcia zapisów w kartach terenu 52PU, 56PU i 70PU o obowiązku rozwinięcia i  

wzbogacenia istniejących elementów zieleni poprzez nowe  nasadzenia oraz usunięcia zalecenia 

zadrzewienia parkingów terenowych. 

Uwagę uwzględniono częściowo. 

Uzasadnienie: 

Usunięty został zapis o obowiązku „rozwinięcia i wzbogacenia istniejących elementów zieleni 

poprzez nowe nasadzenia(…)”; 

Natomiast zapis „zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych” został rozszerzony o formułę 

„nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod  lokalizację urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii”; 
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g) Uwaga dotyczy: 

Usunięcia zapisu w karcie terenu 51PU o zaleceniu zadrzewienia parkingów terenowych. 

Uwagę uwzględniono częściowo. 

Uzasadnienie: 

zapis został rozszerzony o formułę „nie dotyczy obszarów przeznaczonych pod lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii”; 

h) Uwaga dotyczy: 

Usunięcia zapisów w karcie terenu 40U o obowiązku rozwinięcia i wzbogacenia istniejących 

elementów zieleni poprzez nowe nasadzenia  oraz usunięcia zalecenia zadrzewienia parkingów 

terenowych. 

Uwagę uwzględniono częściowo. 

Uzasadnienie: 

Usunięty został zapis o obowiązku „rozwinięcia i wzbogacenia istniejących elementów zieleni 

poprzez nowe nasadzenia(…)”; 

Natomiast zapis „zaleca się zadrzewienie parkingów terenowych” pozostał. Sformułowanie 

„zaleca się” nie stanowi obowiązku. 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

 ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk 

(98NO/PS) 

a) Uwaga dotyczy: 

Dokonania zmiany zapisów dla terenu 98NO/PS w zakresie dopuszczenia rozbudowy  

istniejących obiektów . 

Uwaga nie uwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z ustaleniami projektu planu miejscowego dopuszcza się adaptację i przebudowę 

istniejących obiektów. Definicja „przebudowy”została wprowadzona do „słowniczka” Ze 

względu na istotną uciążliwość „zapachową”  zakładu w obecnym stanie, która znacząco  

oddziałuje na sąsiadujące z nim tereny mieszkaniowe, istnieje obawa, że w przypadku 

rozbudowy zakładu ta uciążliwość wzrośnie. 

b) Uwaga dotyczy: 

Dopuszczenia dla terenu 98NO/PS lokalizacji instalacji solarnych i fotowoltaicznych; 

Uwaga uwzględniona. 
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3. Saba Rejsy po morzu s.c., Marianna Mazur Marek Dawidowski, 

ul. Braci Staniuków 18, 76-200 Słupsk 

(Dz. nr 189/16 i 181/1) 

a) Uwaga dotyczy: 

Wprowadzenia zapisów dla przedmiotowych działek na terenach 60PU i 65PU o dopuszczeniu: 

lokalizacji obiektów wytwarzających energię elektryczną, ciepło i chłód z wykorzystaniem gazu, 

biogazu, biomasy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną; 

lokalizacji ogniw fotowoltaicznych, solarnych do wytwarzania ciepła, energii elektrycznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą; 

lokalizacji szklarni przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzono zapis dopuszczający „lokalizację obiektów wytwarzających energię elektryczną, 

ciepło i chłód z wykorzystaniem gazu i biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

4. Sławomir Gojdź 

 (Dz. nr 254/13, 254/14) 

  

a) Uwaga dotyczy: 

Wprowadzenia zapisów dla przedmiotowych działek na terenie 98NO/PS o dopuszczeniu: 

lokalizacji obiektów wytwarzających energię elektryczną, ciepło i chłód z wykorzystaniem gazu, 

biogazu, biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

lokalizacji ogniw fotowoltaicznych, solarnych do wytwarzania ciepła, energii elektrycznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą; 

lokalizacji szklarni przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

Uwaga uwzględniona. 
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5. Pomorskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” 

 ul. Chrobrego 62A, 76-200 Słupsk 

a) Uwaga dotyczy: 

Wprowadzenia zalesienia minimum 50 m od drogi powiatowej w kierunku wysypiska śmieci dla 

działek: 248/1, 250/8, 251/2, 253/9, 254/14 

Uwaga uwzględniona. 

b) Uwaga dotyczy: 

Wprowadzenia od drogi powiatowej w kierunku Bierkowo Osiedle ciągu (min. 2,5 m) 

pieszo-rowerowego, i potraktowania działki nr 456/17 obr. Bierkowo jako teren przestrzeni 

publicznej . 

Uwaga uwzględniona. 

c) Uwaga dotyczy: 

Ustalenia dla działek 451/7, 548 i 549 funkcji ZD - ogrody działkowe wraz z wyznaczeniem przy 

nich miejsc postojowych. 

Uwaga nie uwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Wnioskowane tereny wyłączone są z opracowania, tak więc nie ma  możliwości na tym etapie 

planu 

miejscowego ustalania dla nich przeznaczenia. 

d) Uwaga dotyczy: 

Wyznaczenia pasa pod drogę ekspresową S-21 od węzła z S-6 Bolesławice do węzła S-21 

SSE Słupsk na wysokości ul. Braci Staniuków, dotyczy działek: 455, 549 - obręb  

Bierkowo i działki 202/6 obręb Strzelino 

Uwaga nie uwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Przebieg proponowanej drogi ekspresowej odbywa się w sporej części po terenach wyłączonych 

z opracowania, tak więc nie ma możliwości wprowadzana na nich nowych ustaleń. 

6. Sołtys i Rada Sołecka wsi Bierkowo 

a) Uwaga dotyczy: 

Potraktowania działki nr 456/17 Obr. Bierkowo jako teren przestrzeni publicznej; 

Uwaga uwzględniona. 

b) Uwaga dotyczy: 

Wprowadzenia zalesienia minimum 50 m wzdłuż drogi powiatowej  Słupsk-Darłowo; 

Uwaga uwzględniona. 
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c) Uwaga dotyczy: 

Wprowadzenia stref oddziaływania siłowni wiatrowych; 

Uwaga nie uwzględniona. 

Nie znając dokładnej lokalizacji poszczególnych wiatraków,nie możnawprowadzaćstref 

ochronnych. 

Ograniczenie obszarów przeznaczonych pod lokalizację wiatraków zostało wprowadzone 

zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy  Słupsk poprzez zapis w ustaleniach planu o zachowaniu  

minimalnej odległości 500 m dla lokalizacji wiatraków od terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową. 

d) Uwaga dotyczy: 

Wprowadzenia do słowniczka definicji terminu „modernizacja”; 

Uwaga uwzględniona częściowo. 

Uzasadnienie: 

Pojęcie „modernizacji” zostało wykreślone z ustawy Prawo budowlane i mieści się w zakresie 

pojęciowym „remontu”, „przebudowy” albo  „rozbudowy” . Pojęcie „przebudowy” zostało  

wprowadzone do Definicji użytych pojęć. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę 

posługiwanie się wyłącznie pojęciem „modernizacja” , które nie występuje w Ustawie 

Prawo budowlane - nie jest właściwe. 

e) Uwaga dotyczy: 

Określenia dla terenu składowiska odpadów jakie przedsięwzięcia dopuszcza się dla tego terenu; 

Uwaga uwzględniona. 

7. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku 

 (działki 445/2 i 451/5) 

a) Uwaga dotyczy: 

Zmiany przeznaczenia całości przedmiotowych działek na tereny produkcji, składów i usług 

wielofunkcyjnych. 

Uwaga nie uwzględniona. 
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Uzasadnienie: 

Realizacja dopuszczonej ustaleniami analizowanego projektu planu  zabudowy produkcyjnej, 

składów i usług wielofunkcyjnych odbywać  się będzie z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawnych, w tym  przede wszystkim ustawy Prawo ochrony środowiska i ponad 100 

rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z  rozporządzeniami wykonawczymi. 

Przeznaczenie w projekcie planu terenów położonych w sąsiedztwie przedmiotowej  

zabudowy mieszkaniowej pod dane funkcje  produkcyjne, składowania i usług wielofunkcyjnych 

nie oznacza, że zrealizowane  zostaną tylko funkcje produkcyjne czy składowania 

i magazynowania. Równie dobrze na podstawie zapisów ustaleń projektu planu 

dla tych terenów mogą zostać zrealizowane tylko usługi, także dla mieszkańców osiedla 

Bierkowo. 

8. MK Delikatesy 

Strzelino 41A, 76-210 Słupsk 

(Dz. nr 161/2, 162/5 i 162/7) 

a) Uwaga dotyczy: 

Zmiany zapisu sposobu odprowadzania wód deszczowych poprzez  rozszerzenie go o możliwość 

odprowadzania wód opadowych do  pobliskiego cieku wodnego poprzez separator. 

Uwaga uwzględniona. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/389/2014 

Rady Gminy Słupsk 

z dnia 25 marca 2014 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów 

Bierkowo Strzelino, gmina Słupsk. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami: Dz. U z 2012r. poz. 951, poz. 1445; Dz. U. z 2013r. poz. 21, 

poz.405, poz.1238, 1446) projekt wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu od dnia 07.01.2014 r. do 

dnia 04.02.2014 r. i w terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia 19.02.2014 r. wpłynęły 

następujące uwagi: 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ”, ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk 

(dz. nr 553/1, 553/2, 553/3 i 553/4) 

Uwaga dotyczy: 

Wniosku o wykreślenie zapisu w ust.96 pkt.3c) i ust.108 pkt 3b) : „właściciele terenów zobowiązani są 

utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek 

zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji;” 

ponieważ na tych terenach brak jest istniejących rowów melioracyjnych/cieków wodnych. 

  

Uwaga uwzględniona częściowo: w ewidencji gruntów na omawianych terenach cieki wodne widnieją 

jako istniejące, zapis zmodyfikowano więc następująco: „właściciele terenów zobowiązani są 

utrzymywać i konserwować istniejące i funkcjonujące rowy melioracyjne (…)”. 

2. Sławomir Gojdź, 

(Dz. nr 254/13, 254/14) 

  

Uwaga dotyczy: 

Ograniczenia szerokości pasa zieleni izolacyjnej od strony drogi powiatowej 

z 50 m na 12m. 

Uwaga uwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Tereny położone wzdłuż drogi powiatowej dz. nr 247 należą zarówno do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej jak i do osób prywatnych. Ustalona w projekcie planu szerokość pasa zieleni izolacyjnej 

na 50 m wzdłuż tej drogi znacznie ograniczałaby możliwości inwestowania osobom prywatnym na ich 

działkach. W związku z powyższym zmienione zostały zapisy dotyczące szerokości pasa zieleni 

izolacyjnej od granicy nieruchomości z 50m na 12 m. 
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3. Pomorskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” ul. Chrobrego 62A, 76-200 Słupsk 

Uwaga dotyczy: 

Wniosku o przywrócenie pierwotnej wersji obszaru objętego opracowaniem zgodnie z uchwałą nr 

XV/134/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

Uwaga nie uwzględniona. 

Uzasadnienie: 

Ponowne włączenie obszarów wyłączonych z opracowania uchwałą Nr XV/145/2012 Rady Gminy 

Słupsk z dnia 14 lutego 2012 r. wiązałoby się z cofnięciem procedury  do samego początku, co ze 

względu na czas i środki finansowe nie jest możliwe. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/389/2014 

Rady Gminy Słupsk 

z dnia 25 marca 2014 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

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

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ,poz. 951, poz. 1445; Dz. U. z 2013r. poz. 21, 405, 

1238, 1446) 

stwierdza się co następuje: 

1. Realizacja zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy będzie się odbywała sukcesywnie i kompleksowo w sposób wynikający 

z wieloletniego programu inwestycyjnego i we współpracy z innymi podmiotami w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

2. Zasady finansowania inwestycji celu publicznego zdefiniowane są w przepisach o finansach 

publicznych, a ich praktyczne zastosowanie do realizacji celów określonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego następować będzie w oparciu o ustalenia zawarte w Wieloletnim 

Planie Inwestycji i corocznie uchwalany budżet gminy, w którym każdorazowo określi się zakres 

projektowanych inwestycji oraz wysokość i źródło pozyskania niezbędnych nakładów oraz 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i funduszy wynikających z partycypacji 

innych podmiotów. 
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Podsumowanie  

na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych.  

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w części obrębów Bierkowo-

Strzelino, gmina Słupsk są uporządkowaniem formalno-prawnym i przestrzennym istniejącej zabudowy 

i infrastruktury. Realizacja planowanego zagospodarowania terenu objętego projektem planu zgodna jest 

z aktualnymi potrzebami i zamierzeniami właścicieli gruntów oraz zadaniami i kierunkami rozwoju 

zapisanymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk.  

2. Sposób, w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte 

w prognozie oddziaływania na środowisko.  

Prognozowanie wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko 

odbyło się równolegle z pracami nad sporządzeniem projektu dokumentu i wykazało, że realizacja ustaleń 

projektu zmiany planu nie będzie źródłem zanieczyszczenia gruntów w jego granicach oraz na terenach 

przyległych, nie wpłynie na pogorszenie jakości wód podziemnych oraz nie będzie źródłem zagrożenia 

zanieczyszczenia tych wód, a także nie wpłynie na zmianę poziomu pól elektromagnetycznych oraz 

nie będzie oddziaływać na obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Wyniki 

prognozy przedstawiono opisowo i graficznie w sporządzonym opracowaniu „Prognoza oddziaływania na 

środowisko…”, dołączonym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wysłanego 

do odpowiednich organów uzgadniajacych i opiniujących oraz wyłożonym wraz z projektem planu do 

publicznego wglądu.  

Zgodnie z prognozą oddziaływania na środowisko w planie przyjęto rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne i inne ustalenia z uwzględnieniem potrzeb i wymogów ochrony środowiska przyrodniczego 

i kulturowego. Wszystkie zaproponowane w prognozie zapisy zostały wprowadzone do ustaleń 

przedmiotowego planu miejscowego.  
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3. Sposób, w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie właściwych 

organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.  

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddany został opiniowaniu 

i uzgadnianiu przez właściwe organy, tj. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 

oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Opinie tych organów zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), zostały wzięte 

pod uwagę przy opracowaniu dokumentu.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał opinię pozytywną do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (pisma nr RDOŚ-22-PN.II-7041-15-24/10/ap z dnia 05.05.2010r. 

oraz nr RDOŚ-Gd.PN.II.410.15.20.2013.AP.1 z dnia 02.12.2013r ), z uwagami ogólnymi dotyczącymi 

zachowania odpowiednich, powszechnie obowiązujących przepisów i norm. Do ustaleń planu miejscowego 

nie wprowadzono wszystkich uwag ze względu na późniejsze trudności interpretacji zapisów ustaleń planu 

w wyniku zmiany tych przepisów.  

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 54 ust. 1 i 3, art. 58 pkt 

3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) zostało 

zawarte w postanowieniu uzgodnienia. Projekt planu został uzgodniony pozytywnie z 1 uwagą 

uwzględnioną w planie (pismo O.I.SZNS/0/14/11/2489 z dnia 24.06.2011 r.) oraz ponownie bez uwag 

pismem O.I.SZNS/470/24/13/6269 z dnia 05.12.2013 r.  

  

4. Sposób, w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi 

i wnioski.  

Uchwałą Nr XV/134/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. wraz z Uchwałą Nr XV/145/2012 z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/134/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. Rada Gminy Słupsk 

przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w części obrębów 

Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk. Po przystąpieniu do sporządzenia planu Wójt Gminy Słupsk, zgodnie 

z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami: Dz. U z 2012r. poz. 951, poz. 1445; Dz. U. z 2013r. poz. 

21, poz.405, poz.1238, 1446), podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia 

projektu dokumentu i możliwości składania wniosków.  

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 wniosków od instytucji uwzględnionych w projekcie planu oraz 

5 wniosków od inwestorów indywidualnych, które zostały częściowo uwzględnione przy sporządzaniu 

planu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

(…) (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami), Wójt Gminy Słupsk podał do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania 

prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk i możliwości składania uwag i wniosków. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski. 
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   Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami: Dz. U z 2012r. poz. 951, poz. 1445; 

Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz.405, poz.1238, 1446), projekt planu miejscowego terenu w części obrębów 

Bierkowo-Strzelino przeszedł pozytywnie procedurę opiniowania i uzgadniania, po czym wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu od 30.04.2012 r. do 31.05.2012 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się 

w dniu 18.05.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wyznaczonym ustawowym terminie do dnia 

21.06.2012 r. 16 inwestorów złożyło uwagi. Po uwzględnieniu większości uwag, projekt planu został poddany 

ponownie procedurze uzgadniania (w wymaganym zakresie) oraz został ponownie wyłożony do publicznego 

wglądu od 10.01.2013r. do 12.02.2013r. Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się 

w dniu 08.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. Do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wyznaczonym ustawowym terminie do dnia 

05.03.2013 r. 8 inwestorów złożyło uwagi, które zostały częściowo uwzględnione. Wprowadzone zmiany 

spowodowały konieczność poddania planu ponownie procedurze opiniowania (w wymaganym zakresie) 

i ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu od dnia 07.01.2014 r. do dnia 04.02.2014 r. 

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 21.01.2014 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy Słupsk. W terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia 19.02.2014 r. wpłynęły 3 uwagi 

częściowo uwzględnione.  

 Wprowadzone zmiany nie powodowały konieczności kolejnego wykładania projektu planu do 

publicznego wglądu.  

5. Obszar gminy Słupsk i jego najbliższe otoczenie nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami państw 

ościennych, a odległości jego granic do granicy państwa jest znaczna. Wpływ realizacji ustaleń analizowanego 

projektu planu nie będzie mieć oddziaływania transgranicznego w rozumieniu art. 58 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska. Dlatego też, dla przyjętego dokumentu nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego transgranicznego jego wpływu na środowisko, gdyż nie prognozuje się możliwości wystąpienia 

takich wpływów w wyniku realizacji ustaleń planu.  

6. Sposób, w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione propozycje dotyczące 

metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.  

W ustaleniach planu, bezpośrednio, nie wprowadza się obowiązku monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. Zakłada się, że system monitorowania zmian zachodzących w omawianej 

przestrzeni opierać się będzie na okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym obszaru gminy Słupsk, stanowiącej obowiązek ustawowy – zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 

23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 

647 ze zmianami: Dz. U z 2012r. poz. 951, poz. 1445; Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz.405, poz.1238, 1446), 

organ sporządzający dokumenty planistyczne zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady 

dokonać monitoringu polegającego na analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Monitoring 

w zakresie jakości wód podziemnych i powierzchniowych, poziomu hałasu drogowego i zanieczyszczeń 

powietrza dokonywany będzie okresowo w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, 

z częstotliwością ustalaną zgodnie z przepisami przez odpowiednie służby monitoringu. 
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Uzasadnienie 

zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu  

oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pods uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa 

Po przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk, Wójt Gminy Słupsk, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ,poz. 

951, poz. 1445; Dz. U. z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 1446), podał do publicznej wiadomości informację o 

przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i możliwości składania wniosków. 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 wniosków od instytucji uwzględnionych w projekcie planu oraz 

5 wniosków od inwestorów indywidualnych częściowo uwzględnionych w projekcie planu. 

  Zgodnie z  ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Słupsk podał do publicznej wiadomości informację o 

przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania prognozy 

oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

części obrębów  Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk i możliwości składania uwag lub wniosków. W 

wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek.  

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ,poz. 951, poz. 1445; Dz. U. z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 

1446), projekt planu miejscowego terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino przeszedł pozytywnie 

procedurę opiniowania i uzgadniania, po czym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do 

publicznego wglądu od 30.04.2012 r. do 31.05.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. Dyskusja nad 

przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami  odbyła się w dniu 18.05.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy 

Słupsk. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w wyznaczonym ustawowym  terminie do dnia 21.06.2012 r.   16 inwestorów złożyło uwagi. Po uwzględnieniu 

większości uwag, projekt planu został poddany ponownie procedurze uzgadniania (w wymaganym  zakresie) 

oraz został ponownie wyłożony do publicznego wglądu od 10.01.2013r. do 12.02.2013r. Dyskusja nad 

przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami  odbyła się w dniu 08.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy 

Słupsk. Do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w wyznaczonym ustawowym  terminie do dnia 05.03.2013 r. 8 inwestorów złożyło uwagi, 

które zostały częściowo uwzględnione. Wprowadzone zmiany spowodowały konieczność poddania planu 

ponownie procedurze opiniowania (w wymaganym  zakresie) i ponownego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu od dnia 07.01.2014 r. do dnia 04.02.2014 r.  Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami  odbyła się w dniu 21.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. W terminie  ustalonym do 

składania wniosków, to jest do dnia 19.02.2014 r.  wpłynęły 3 uwagi częściowo uwzględnione. 

 Wprowadzone zmiany nie powodowały konieczności kolejnego wykładania projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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