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 UCHWAŁA Nr LX-514/2010
Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 10 listopada 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla  
„Lębork - Wschód” w Lęborku.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami); 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717, z późn. zmianami) – w wykonaniu uchwały Nr XXVII-
249/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 września 
2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku uchwala się, co 
następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Lęborka” wraz ze zmianami uchwala 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
osiedla „Lębork Wschód” w Lęborku, o powierzchni ok. 
84 ha.

2. Granice terenu objętego planem określa załącznik do 
uchwały Nr XXVII-249/2004 Rady Miejskiej w Lęborku 
z dnia 29 września 2004 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód” w Lębor-
ku:
1) od północy – droga powiatowa nr 39340 Lębork 

– Lubowidz;
2) od wschodu – droga gruntowa nr działki 12/2;
3) od południa – droga gruntowa nr działki 14/2;
4) od zachodu – działka drogi krajowej nr 6.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) Załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek pla-

nu;
2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich inansowa-
nia, zgodnie z przepisami o inansach publicznych.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących 
rozdziałów:
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne. Przepisy ogólne zwie-

rają m.in. zasady konstrukcji planu oraz deinicje 
terminów użytych w planie;

2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotyczące całego te-
renu;

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów 
elementarnych;

4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu komu-
nikacyjnego;

5) Rozdział 5 – Ochrona gruntów rolnych i leśnych;
6) Rozdział 6 – Przepisy końcowe.

§ 3

  Na terenie objętym planem obowiązują następujące 
deinicje terminów użytych w planie:

1) budynki zamieszkania zbiorowego – należy przez to 
rozumieć budynki przeznaczone do okresowego lub 
stałego pobytu ludzi:
a) zaspakajające specyiczne potrzeby mieszkaniowe 

– dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny, 
internat, dom studencki,

b) związane ze świadczeniem usług turystycznych w 
obiektach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat, 
dom wycieczkowy, dom wypoczynkowy, schroni-
sko młodzieżowe, schronisko,

c) inne specjalistyczne – budynek koszarowy, budy-
nek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, 
aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schro-
niska dla nieletnich;

2) dostęp do terenu:
a) dostęp ogólny – należy przez to rozumieć dostęp 

do terenu nie limitowany żadnymi ograniczeniami 
podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szcze-
gólności ogrodzeniami, biletami wstępu, porą 
doby,

b) dostęp publiczny – należy przez to rozumieć do-
stęp do terenu nielimitowany żadnymi ogranicze-
niami podmiotowymi; wstęp na teren o dostępie 
publicznym zapewniony jest każdej osobie speł-
niającej warunki o charakterze organizacyjnym 
(np. dostęp tylko w ustalonych godzinach, dostęp 
w określonym celu) lub inansowym (np. bilety 
wstępu, ustalone opłaty za korzystanie z terenu 
czy obiektu);

3) funkcje komercyjne: funkcje terenów na których pro-
wadzona będzie działalność gospodarcza; do funkcji 
komercyjnych zalicza się funkcje przemysłowe oraz 
funkcje usług komercyjnych;

4) funkcje przemysłowe – rozumie się przez to wszelką 
działalność polegającą na wytwórczości i składowa-
niu, obejmującą zakłady przemysłowe, urządzenia 
produkcji budowlanej, centra technologiczne, centra 
logistyczne, bazy transportowe, składy, magazyny, 
hurtownie, rzemiosło o charakterze produkcyjnym 
oraz inna działalność prowadzona na zbliżonej za-
sadzie do wymienionych powyżej;

5) funkcje obsługi komunikacji – rozumie się przez to 
funkcje związane z obsługą transportu samochodo-
wego takie jak: stacje paliw, myjnia, serwis samocho-
dowy, diagnostyka, stacje obsługi samochodów;

6) funkcje usługowe (usługi) – należy przez to rozu-
mieć:
a) usługi publiczne jak: administracja publiczna, 

wymiar sprawiedliwości, kultury, kultu religijne-
go, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porządku 
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, rekreacji 
i kultury izycznej, sportu (za wyjątkiem sportu 
wyczynowego),

b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 2 — 117 — Poz. 28

usługi turystyczne, obsługi łączności w transpor-
cie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 
lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa 
bankowa, usługi inansowe, centra konferencyjne 
i wystawiennicze, działalność gospodarcza zwią-
zana z wykonywaniem wolnych zawodów,

c) rzemiosło usługowe – rozumiane jako działalność 
usługowa a nie produkcyjna, jak np. szewc, kra-
wiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, tapicer, 
itp. oraz inna działalność usługowa na zbliżonej za-
sadzie do wymienionych powyżej, niepowodująca 
ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska, 
jak również powstawania odorów i niezorganizo-
wanej emisji zanieczyszczeń, oraz inna działalność 
usługowa na zbliżonej zasadzie do wymienionych 
powyżej;

7) funkcje usług turystycznych (usługi turystyczne) 
– należy przez to rozumieć:
a) usługi hotelarskie rozumiane jako krótkotrwałe, 

ogólnie dostępne wynajmowanie domów, miesz-
kań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na 
ustawienie namiotów lub przyczep samochodo-
wych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług 
z tym związanych, mogą być świadczone:
— w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele, 

pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska 
młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe, 
kempingi. Obiekty hotelarskie zalicza się do 
budynków zamieszkania zbiorowego, z wyłą-
czeniem pól biwakowych i kempingów,

— w innych obiektach, spełniających wymogi 
ustawy o usługach turystycznych,

— a także w formie wynajmowanych przez rolni-
ków pokoi i miejsc na ustawienie namiotów w 
prowadzonych gospodarstwach rolnych (tzw. 
agroturystyka), o ile spełniają wymogi ustawy 
o usługach turystycznych;

b) usługi przewodnickie oraz wszystkie inne usługi 
świadczone turystom lub odwiedzającym;

8) linie zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie się 

przez to linię, poza którą wyklucza się lokalizację 
zewnętrznej ściany budynku,

b) obowiązująca linia zabudowy – rozumie się przez 
to linię, wzdłuż której obowiązuje lokalizacja ze-
wnętrznej ściany budynku,
— zewnętrznej ściany budynku nie stanowią w 

kondygnacji parteru - schody i pochylnie wej-
ściowe do budynku a także ganki wejściowe, 
wiatrołapy wysunięte poza zewnętrzną ścianę 
budynku o nie więcej niż 2,5 m;, w wyższych 
kondygnacjach – wykusze, loggie, balkony i 
inne podobne elementy bryły budynku;

  9) miejsce postojowe – rozumie się przez to teren prze-
znaczony do postawienia samochodu, przy czym 
jako miejsce postojowe można zaliczyć miejsce w 
garażu oraz na podjeździe do budynku;

10) reklama – rozumie się przez to nośnik informacji 
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi, zamocowaniami. 
Rozróżnia się dwa rodzaje nośników reklamo-
wych:
a) reklama wolnostojąca – należy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, 
także obiekt budowlany sam będący reklamą,

b) reklama wbudowana – należy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwot-
nie, umieszczony na obiekcie budowlanym, 
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów 
i elementów dekoracyjnych, szyld o powierzchni 
do 0,3 m2 nie jest reklamą wbudowaną;

11) obiekt budowlany jest to:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi,
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową 

wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury,
d) tymczasowy obiekt budowlany – należy przez 

to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilo-
ny sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenero-
we;

12) obiekt o dużym zatrudnieniu: obiekt o zatrudnieniu 
powyżej 30 osób;

13) powierzchnia terenu biologicznie czynna – należy 
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-
wierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 
50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej niż 10m2 urządzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapew-
niającym im naturalną wegetację;

14) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć 
sumę powierzchni zabudowy budynków i tymcza-
sowych obiektów budowlanych o terminie lokali-
zacji powyżej 120 dni zlokalizowanych na działce 
budowlanej;

15) typ zabudowy – należy przez to rozumieć zespół 
następujących cech zabudowy: usytuowanie na 
działce, gabaryty, kształt dachu. Jeżeli w ustaleniu 
jest mowa o projektowanej zabudowie w typie 
zabudowy istniejącej - typ ten określa zabudowa 
istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie projekto-
wanej;

16) wartościowy drzewostan – należy przez to rozumieć 
pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną 
z poniższych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 

ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objęte ochroną na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody,
c) drzewa i krzewy, na usunięcie, których zezwole-

nie wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy, za usunięcie, których pobierana 

jest prawem przewidziana opłata;
17) wskaźnik powierzchni zabudowy: stosunek po-

wierzchni zabudowy do powierzchni działki/tere-
nu, wskaźnik powierzchni zabudowy ustala się w 
ustaleniach szczegółowych dla terenów elementar-
nych;

18) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć wy-
sokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego 
części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
do najwyższego punktu dachu (z wyłączeniem ko-
mina);

19) zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć 
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w szczególności budynki mieszkalne, budynki go-
spodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych 
oraz gospodarstwach leśnych;

20) zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to 
rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu 
a także sposób użytkowania obiektu inny niż prze-
znaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, 
zasady tymczasowego zagospodarowania określają 
ustalenia planu.

§ 4

1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne, 
czyli wyróżnione na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 
zagospodarowania. Podział obszaru objętego planem 
na tereny elementarne jest spójny i rozłączny, co 
oznacza, że wszystkie części obszaru objętego planem 
należą do któregoś z terenów elementarnych i żadna 
część nie należy równocześnie do dwóch terenów ele-
mentarnych.

2. Każdy teren elementarny jest oznaczony w tekście i 
na rysunku planu numerem adresowym gdzie określa 
się:
1) numer jednostki terytorialnej, w której jest położo-

ny;
2) przeznaczenie terenu;
3) kolejny numer terenu elementarnego oraz, dla tere-

nów systemu komunikacji: klasę ulicy.
3. Dla terenów wyróżnionych w planie liniami rozgra-

niczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych 
zasadach zagospodarowania ustala się między innymi 
przeznaczenie terenu. Ustalenie podstawowego prze-
znaczenia terenu nie wyklucza możliwości lokalizacji na 
nim innych funkcji na zasadach określonych w ustale-
niach szczegółowych.

4. Liniami rozgraniczającymi wewnętrznego podziału 
wyróżnia się w planie fragmenty terenu elementarne-
go, dla których sformułowano dodatkowe ustalenia 
szczegółowe dotyczące zasad zagospodarowania lub 
określono ściśle ustalony sposób użytkowania i za-
gospodarowania. Podział terenu elementarnego na 
wydzielenia wewnętrzne nie jest spójny ani rozłączny: 
mogą istnieć fragmenty terenu nie należące do żadnego 
z wydzieleń wewnętrznych, mogą też istnieć fragmenty 
terenu należące równocześnie do dwu i więcej wydzie-
leń wewnętrznych.

5. Każdy teren wydzielenia wewnętrznego wyróżniony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi wewnętrznego 
podziału oznaczony jest w tekście i na rysunku planu 
numerem adresowym. Numer adresowy składa się z 
oznaczeń cyfrowych i literowych. Oznaczenie terenu 
wydzielenia wewnętrznego zawiera:
1) numer terenu elementarnego, w którym teren wy-

dzielenia wewnętrznego jest położony;
2) numer ustalenia szczegółowego obowiązującego 

wyłącznie na tym terenie.

§ 5

1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleń – ustalenia 
ogólne obowiązujące na całym obszarze planu oraz 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
elementarnych. Dla każdego terenu elementarnego 
obowiązują równocześnie ustalenia ogólne i ustalenia 
szczegółowe.

2. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w 
planie określa się:

  1) przeznaczenie terenu;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu;
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej;
  5) ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych;
  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu;
  7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów;

  8) zasady scalania i podziału nieruchomości;
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
10) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy, obsługa komunikacyjna 
terenu;

11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenów;

13) stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty 
planistycznej”).

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych mają 
jednolity układ formalny i zawierają:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu;
6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu;
7) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów;
8) ustalenie stawki procentowej, służącej naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. 
„opłaty planistycznej”).

4. Ustalenia tekstowe planu dla terenów układu komuni-
kacyjnego, mają jednolity układ formalny i zawierają:
1) przeznaczenie terenu;
2) parametry, wyposażenie, dostępność;
3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych;
4) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu;
5) inne ustalenia;
6) stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty 
planistycznej”).

§ 6

1. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 
zawiera następujące oznaczenia:
1) granica obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające
  a) tereny o różnym przeznaczeniu,
  b) tereny o różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenie terenu elementarnego i terenu wydzie-

lenia wewnętrznego;
4) przeznaczenie terenów:

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej,
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b) MC – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej,

c) UO – terenu usług oświaty,
d) UG - tereny funkcji komercyjnych,
e) PU – tereny funkcji przemysłowych i usługo-

wych,
f) ZP - tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, zie-

leńce);
5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go:
  a) oś widokowa,
  b) zamknięcie kompozycyjne;
6) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) projektowana zewnętrzna strefa ochrony pośred-
niej ujęcia wody „Dolina Łeby”,

b) szpaler drzew,
c) istniejące drzewa do zachowania,
d) tereny biologicznie czynne,
e) tereny biologicznie czynne z drzewostanem,
f) zieleń izolacyjna (biogrupy);

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

  a) obowiązująca linia zabudowy,
  b) nieprzekraczalna linia zabudowy;
8) ustalenia dla systemu komunikacji:
  a) KD.S – droga klasy S, ekspresowa,
  b) KD.Z – ulica klasy Z, zbiorcza,
  c) KD.L – ulica klasy L, lokalna,
  d) KD.D – ulica klasy D, dojazdowa,
  e) KX– dojazd, ciąg pieszo jezdny, ciąg pieszy;
9) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej:
  a) IT – pas techniczny infrastruktury,
  b) E – stacja transformatorowa,

c) napowietrzna linia energetyczna SN 15kV ze strefą 
ograniczeń dla lokalizacji zagospodarowania.

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań 
geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem 
istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii 
rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, 
należy go określać poprzez odczyt graiczny osi linii z 
rysunku planu.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu

§ 7

  Przeznaczenie terenów

1. Na terenach elementarnych 4.PU.02, 4.PU.03, 4.PU.04 
nie dopuszcza się lokalizacji wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych.

2. Na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 
zagrodowej.

§ 8

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W celu kształtowania właściwych warunków ekspo-
zycji krajobrazu obowiązuje kształtowanie przestrzeni 
uwzględniające:
a) dominanty przestrzenne, którymi są obiekty lub ich 

grupy wyraźnie odróżniające się od otaczającej zabu-
dowy formą całego obiektu lub jego gabarytami,

b) zamknięcie kompozycyjne, akcent kompozycyjny: 
wyróżnienie widokowe przestrzeni publicznej ele-
mentem kompozycji obiektu, obiektem budowlanym 
(grupą obiektów), ukształtowaniem powierzchni 
terenu lub zieleni,

c) niezakłócony widok z punktu, ciągu widokowego 
lub wzdłuż osi widokowej, jest to widok na zespół 
obiektów budowlanych, zieleń i inne obiekty natu-
ralne z punktu, którego przekształcanie (w szczegól-
ności poprzez budowę nowych obiektów) może być 
dokonane tak, aby nie zakłócić widoku obszarów i 
obiektów określonych w planie (harmonijnej pierzei 
lub sylwety), które były podstawą jego wyznaczenia, 
w przypadku osi widokowej wykluczone jest zasło-
nięcie obiektu stanowiącego zamknięcie osi,
— jako elementy zagospodarowania o szczególnym 

znaczeniu dla kształtowania przestrzeni w syste-
mie przestrzeni publicznych miasta.

2. Wyróżnia się następujące elementy kompozycji kra-
jobrazu stanowiące o tożsamości dzielnicy Lębork 
Wschód:
a) zagospodarowanie stanowiące zamknięcia kompo-

zycyjne, oznaczone na rysunku planu,
b) osie widokowe oznaczone na rysunku planu.

3. Projekty wszystkich przedsięwzięć budowlanych pole-
gających na lokalizacji nowych budynków a także na 
przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejących 
budynków:
a) stanowiących zamknięcia kompozycyjne osi wido-

kowych ustalonych w planie,
b) usytuowanych wzdłuż oznaczonych w planie osi 

widokowych,
— realizuje się jako obiekty o szczególnych wymaga-

niach budowlanych i sporządza się wraz z analizą i 
oceną wpływu inwestycji na realizację wymogów 
kompozycji urbanistycznej ustalonych w planie.

§ 9

  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. Cały obszar objęty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego położony jest w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Fragment pradoliny 
Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka”.

2. W zakresie ochrony powietrza ustala się: wyklucza się 
lokalizację nowych źródeł ciepła powodujących niską 
emisję zanieczyszczeń do powietrza, produkcja ciepła 
winna się odbywać się w oparciu o nieemisyjne lub 
niskoemisyjne źródła ciepła.

3. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) na całym terenie obowiązuje zachowanie dopusz-

czalnych norm hałasu:
a) na terenie MC – zabudowy mieszkaniowo - usługo-

wej jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z 
usługami,

b) na terenach MN – zabudowy mieszkaniowej oraz UO 
– tereny usług oświaty, jak na obszarach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) na terenach UG jak na obszarach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami rzemiosła,

— należy stosować rozwiązania projektowo budowlane 
zapewniające w pomieszczeniach warunki akustycz-
ne zgodne z obowiązującymi normami;

2) obowiązuje wprowadzenie, utrzymanie i pielęgnacja 
zieleni izolacyjnej na terenach ustalonych w planie; 
pasy zieleni odpowiednio zaprojektowanej, oprócz 
walorów wizualnych mają wpływ na redukcję za-
nieczyszczeń komunikacyjnych oraz przysłaniając 
pas drogowy, powodują zmniejszenie wrażenia 
dokuczliwości hałasu.

4. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziem-
nych:
1) wyklucza się lokalizacje inwestycji mogących mieć 
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szkodliwy wpływ na zasoby wód podziemnych Głów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 107;

2) wyklucza się lokalizacje inwestycji mogących mieć 
szkodliwy wpływ na jakość wód na ujęciu wody 
„Dolina Łeby”;

3) wyklucza się magazynowanie, składowanie odpadów 
i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod-
łoża i izolacji wykluczającej możliwość przenikania 
zanieczyszczeń do gruntu;

4) na całym terenie obowiązuje zakaz rolniczego wyko-
rzystania ścieków;

5) zagospodarowanie należy dostosować do istniejącej 
rzeźby terenu i warunków geotechnicznych w spo-
sób, który nie spowoduje zakłócenia swobodnego 
spływu wód gruntowych oraz trwałych zmian w 
ukształtowaniu terenu.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące kształtowania 
zasobu zieleni:
1) zachowanie i pielęgnacja istniejącego drzewosta-

nu;
2) wzbogacenie szaty roślinnej a tym samym krajobrazu 

poprzez wprowadzanie zadrzewień, grup drzew i 
krzewów, zróżnicowanych pod względem gatunko-
wym, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowy-
mi:
a) na całym terenie obowiązuje zachowanie i ochro-

na wskazanego w planie zasobu zieleni, zmiany 
zagospodarowania na obszarze planu uwarunko-
wane są powiększeniem zasobu zieleni w zakresie 
określonym w ustaleniach szczegółowych dla 
terenów elementarnych, uszczuplenie zasobu 
zieleni wymaga ekwiwalentnej rekompensaty, 
polegającej na zastąpieniu zlikwidowanego na 
danym terenie zasobu zieleni innym zasobem, 
którego sposób oddziaływania na środowisko i 
człowieka będzie podobny,

b) odtwarzanie i uzupełnianie zadrzewień przyulicz-
nych, w szczególności wprowadzenie wzdłuż 
istniejących i projektowanych ciągów komunika-
cyjnych zieleni wysokiej,

c) realizacja parkingów naziemnych większych niż 
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana wpro-
wadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) 
na terenie parkingu, zajmującej powierzchnię nie 
mniejszą niż 20% powierzchni terenu przeznaczo-
nego dla miejsc postojowych;

3) kształtowanie powierzchni biologicznie czynnych na 
terenach zagrożonych erozją;

— powyższe zasady realizuje się zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów elementarnych.

6. Dla przedsięwzięć lokalizowanych na terenie objętym 
planem ustala się:
1) na całym terenie objętym planem wyklucza się loka-

lizację działalności i przedsięwzięć uciążliwych, tj:
a) mogących spowodować zanieczyszczenie środowi-

ska, tj. emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach 
materialnych lub koliduje z innymi, uzasadnionymi 
sposobami korzystania ze środowiska,

b) wymagających instalacji mogących powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska,

c) związanych ze stosowaniem substancji stanowiących 
szczególne zagrożenie dla środowiska;

2) zasięg uciążliwości dla środowiska działalności go-
spodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien 

być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące 
się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, winny być wyposażone w środki techniczne 
ochrony przed tymi uciążliwościami.

§ 10

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i 
obszary wpisane do rejestru zabytków ani będące w 
ewidencji zabytków WKZ.

2. Cały teren położony jest w streie ochrony konserwator-
skiej stanowisk archeologicznych. Celem ochrony jest 
udokumentowanie reliktów osadnictwa pradziejowego 
i średniowiecznego. Ustala się obowiązek przeprowa-
dzenia, dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w 
streie, badań archeologicznych w formie nadzoru ar-
cheologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego 
w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których 
teren może być trwale zainwestowany. W przypadku 
stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala się ko-
nieczność przeprowadzenie archeologicznych badań 
ratowniczych. Zakres niezbędnych do wykonania prac 
archeologicznych każdorazowo określa inwestorowi 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym po-
zwoleniu.

§ 11

  Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych

1. Obowiązuje zagospodarowanie bez barier architekto-
nicznych dla niepełnosprawnych:
1) we wszystkich ciągach komunikacyjnych;
2) na terenach o ustalonym dostępie ogólnym lub 

publicznym.
2. Dla ogrodzeń ustala się:

1) ogrodzenie działki nie może przekraczać granicy 
działki oraz linii rozgraniczającej ulicy ustalonej w 
planie;

2) na terenach z zabudową mieszkaniową o przezna-
czeniu ustalonym w planie jako MN, MC, MM, UG:
a) wymaga się ogrodzeń ażurowych co najmniej 

powyżej 0,6 m od poziomu terenu,
b) łączna powierzchnia prześwitów powinna wyno-

sić co najmniej 50% powierzchni ażurowej części 
ogrodzenia między słupami,

c) wyklucza się stosowanie ogrodzeń prefabrykowa-
nych i pełnych betonowych;

3) ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bez-
pieczeństwa ludzi i zwierząt.

§ 12

  Sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów odrębnych

1. Na terenie planu położona jest projektowana strefa 
ochronny pośredniej ujęcia wody „Dolina Łeby”, ozna-
czona na rysunku planu odpowiednim symbolem.

2. Na terenie objętym planem nie występują: tereny gór-
nicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 
obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się 
mas ziemnych, nie występują również naturalne pre-
dyspozycje do występowania zjawisk osuwiskowych.
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§ 13

  Scalanie i podział nieruchomości

  Na terenie objętym planem nie określa się obszarów 
wymagających przeprowadzenia procedury scaleń i po-
działów.

§ 14

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, 
terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego do 
racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie działki 
po obrysie budynku dopuszcza się jedynie w sytuacji 
gdy na tak wydzielonej działce możliwe jest odtworzenie 
budynku z zachowaniem obowiązujących przepisów.

2. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydziela-
nia nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych.

3. W budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomiesz-
czeń na lokale użytkowe dopuszcza się pod warunkiem 
zapewnienia bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic 
i placów ogólnodostępnych i niezależnego od wejścia 
(dojścia), z którego korzystają mieszkańcy budynku.

4. Zainwestowanie i użytkowanie istniejące w dniu wejścia 
w życie niniejszego planu uznaje się za zgodne z pla-
nem, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. 
Istniejące budynki nie spełniające ustaleń planu mogą 
być poddawane remontom i modernizacji bez prawa 
powiększania kubatury budynku.

5. W przypadku przekształcania istniejącej substancji bu-
dowli ochronnych należy dokonać uzgodnienia projektu 
z właściwym organem Obrony Cywilnej.

6. Wyklucza się lokalizację obiektów i budowli o wysokości 
przekraczającej 80m.

7. Przez teren objęty planem przebiegają oznaczone na 
rysunku planu, istniejące linie elektroenergetyczne SN 
15 kV. Do czasu ich przebudowy (np. skablowania) lub 
likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ogra-
niczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji 
obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 
14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W streie 
wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów 
na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym ge-
storem sieci energetycznej średniego napięcia.

§ 15

  Ustalenia dla systemów komunikacji,  
zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Układ dróg publicznych tworzą:
a) węzeł drogi klasy S – ekspresowa, oznaczony na 

rysunku planu jako KD.S.01,
b) drogi i ulice klasy Z – zbiorcza, oznaczone na rysunku 

planu jako KD.Z.02 i KD.Z.03,
c) ulice klasy L – lokalne, oznaczone na rysunku planu 

jako KD.L.04, KD.L.05, KD.L.06 i KD.L.07,
d) ulice klasy D – dojazdowe, oznaczone na rysunku 

planu jako KD.D.08, KD.D.09, KD.D.10, KD.D.11, 
KD.D.12,

e) dojazdu, oznaczony na rysunku planu jako 
KD.KX.13.

2. Wyklucza się lokalizację bezpośrednie zjazdy na drogę 
krajowej nr 6 oraz węzeł KD.S.01 z wyjątkiem drogi 
KD.Z.02.

3. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą dojazdy, ciągi 
pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu:
1) na terenach PU – tereny funkcji przemysłowych i 

usługowych dopuszcza się wydzielenie nowych dróg 
wewnętrznych:
a) szerokości w liniach rozgraniczających min. 

10m,
b) w wypadku nieprzelotowego zakończenia drogi z 

placem do zawracania samochodów o wymiarach 
min. 20mx20m.

2) na pozostałych terenach wydzielanie nowych dróg 
wewnętrznych dopuszcza się o ile ustalenia szcze-
gółowe dla terenu elementarnego tak stanowią.

4. Obsługa komunikacyjna działek na terenie gminy Nowa 
Wieś Lęborska położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenu KD.KX.13 poprzez drogi i dojazdy projektowane 
na terenach 4.MN.11 i 4.MN.13 za wyjątkiem działki 
456/7.

5. Ogólne zasady dotyczące zapewnienia miejsc parkin-
gowych:
1) ustala się minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb 

parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– min. 2 stanowiska postojowe na jeden budynek 
mieszkalny,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
– min. 1 miejsce postojowe na mieszkanie,

c) dla innych funkcji: nie mniej niż 1 miejsce na 
40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce 
postojowe na trzech zatrudnionych;

2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w 
granicach działki lub posesji przynależnej do budyn-
ku, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów elementarnych nie stanowią inaczej;

3) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki 
zwalnia się budynki i lokale usługowe o pow. użyt-
kowej do 40m2;

4) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywo-
łujących potrzeby parkingowe, a w szczególności 
obiekty o funkcjach usługowych, podlegają powyż-
szym wymogom;

5) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących 
obiektów, lokalizacja nowych obiektów o funkcjach 
określonych w ustaleniach szczegółowych dla tere-
nów elementarnych jako podstawowe przeznaczenie 
terenu a także zmiana sposobu użytkowania istnie-
jących lokali i budynków, wymaga zaspokojenia po-
trzeb parkingowych zgodnie z zasadami ustalonymi 
w niniejszym ustępie.

7. W zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację tras 
rowerowych w liniach rozgraniczających dróg, ulic, 
dojazdów i ciągów pieszych.

§ 16

  Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Ustala się następujące zasady lokalizacji infrastruktury 
technicznej, a także przebudowy, rozbudowy sieci i 
urządzeń istniejących:
a) w liniach rozgraniczających dróg, ulic, dojazdów, 

ciągów pieszych i rowerowych, po uzgodnieniu 
projektowanego przebiegu z odpowiednim zarządcą 
terenu,

b) w wyznaczonych pasach technicznych,
c) dopuszcza się lokalizację infrastruktury w pasach 

wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy 
oznaczone na rysunku planu,
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d) na innych terenach wynikających z lokalizacji uzgod-
nionych na etapie projektowania.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:
1) obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej i pro-

jektowanej zabudowy z systemu wodociągowego 
miasta poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej;

2) na obszarze objętym planem zakłada się lokalizację 
końcowego zbiornika wodociągowego i stacji pod-
noszenia ciśnienia wody;

3) wodę dla celów p.poż. zapewnia się z istniejącej i 
projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w 
hydranty.

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:
1) wszystkie ścieki sanitarne z istniejącej i projektowanej 

zabudowy zostaną odprowadzone do oczyszczalni 
ścieków w Lęborku, poprzez projektowaną kanaliza-
cję sanitarną na terenie osiedla Lębork Wschód, dalej 
poprzez przepompownię do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w Lęborku;

2) do czasu realizacji sieci miejskiej kanalizacji sanitar-
nej na działkach położonych w granicach terenów 
4.PU.02 i 4.MN.10, zabudowanych lub posiadających 
prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomoc-
ną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu w dniu uchwalenia planu, dopuszcza 
się lokalizację nowej zabudowy, rozbudowę i prze-
kształcenia istniejących obiektów pod warunkiem 
wykonania szczelnych zbiorników bezodpływowych 
lub budowy przydomowych ekologicznych oczysz-
czalni ścieków. Na pozostałym terenie wyklucza się 
lokalizację zabudowy bez możliwości odprowadzenia 
ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Ustala się następujące zasady budowy systemu kana-
lizacji deszczowej:
1) wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczel-

nych terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, z terenów komunikacji drogowej, 
z powierzchni placów utwardzonych związanych z 
obsługą transportu oraz z terenów o innym użytko-
waniu powodującym zanieczyszczenie wód opado-
wych przed odprowadzeniem do gruntu i do wód 
powierzchniowych wymagają oczyszczenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; obowiązuje oczyszcze-
nie wód opadowych i roztopowych z terenów:
a) PU – tereny funkcji przemysłowych i usługowych, 

UG – tereny funkcji komercyjnych,
b) dróg publicznych: KD.S – droga klasy S – ekspre-

sowa i KD.Z – droga klasy Z – zbiorcza, oraz dróg 
niższej klasy obsługujących tereny o przeznacze-
niu określonym w planie jako PU lub UG,

c) tereny parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha;
— dopuszcza się lokalizację indywidualnych syste-

mów oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
na działce inwestora;

2) 2) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z da-
chów oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o 
których mowa w pkt 1) wymagają zagospodarowania 
w granicach własnej działki;

3) przed wylotem kanalizacji deszczowej do odbiorni-
ka należy zlokalizować separatory zanieczyszczeń, 
na wprowadzenie wód opadowych do środowiska 
(rowów, cieków) należy uzyskać pozwolenie wod-
noprawne.

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną:

1) do obsługi terenu objętego planem obowiązuje 
rozbudowa linii energetycznych średniego napięcia 
15 kV oraz budowa stacji transformatorowych 15/0,4 
kV;

2) obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu 
energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do za-
opatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym 
terenie opracowania;

3) budowę sieci SN i NN realizuje się:
a) w wyznaczonych pasach infrastruktury technicz-

nej,
b) w liniach rozgraniczających ulic, dojazdów i cią-

gów pieszych po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z odpowiednim zarządcą terenu,

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

4) dopuszcza się budowę nowych stacji transformato-
rowych poza wyznaczonymi w niniejszym planie, o 
ile będzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii 
elektrycznej.

6. Zaopatrzenie w ciepło z sieci albo z indywidualnych 
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł.

7. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub z indywidualnych 
źródeł.

8. Utylizacja odpadów stałych poza terenem objętym pla-
nem. Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi 
stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku 
na terenie planu określają stosowne uchwały Rady 
Miejskiej w Lęborku.

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych

§ 17

  Ustalenia szczegółowe dla terenu
4.UO.01 o pow. 1,05 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny usług oświaty;
1) teren wydzielenia 01/1.1.E przeznacza się dla stacji 

transformatorowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza się lokalizację 
reklam;

2) w narożniku ulic KD.D.11 i 13/1.4.KX obowiązuje loka-
lizacja zagospodarowania stanowiącego zamknięcie 
kompozycyjne osi widokowej w ulicy KD.D.11, ozna-
czonej na rysunku planu.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zasady kształtowania zieleni: obowiązuje nasadzenie 

i pielęgnacja szpaleru drzew liściastych wzdłuż linii 
rozgraniczających ulicy KD.D.11 oraz dojazdów ota-
czających teren, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu;

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem tereny biologicznie czynne z drzewostanem 
obowiązuje pielęgnacja istniejących zadrzewień na 
obszarze zajmującym nie mniej niż 75% powierzchni 
wyznaczonego terenu.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy, w odległości 6m 

od linii rozgraniczających dróg i dojazdów,
b) nieprzekraczalną linię zabudowy, wyznaczającą 

teren o którym mowa w ust. 3 pkt 2);
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
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powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z linia-
mi zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
25%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: do 12m,
b) geometria dachu: dach dowolny, kolorystyka 

pokrycia dachu w tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości;

4) zasady podziału na działki: cały teren stanowi jedną 
działkę;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 
się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyjątkiem obiektów do urządzania terenów sportowych 
i rekreacyjnych.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulic i dojazdów 

otaczających teren;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w § 15 ust. 4.
7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
04.UO.01, cały teren jest własnością Gminy Miejskiej 
w Lęborku.

§ 18

  Ustalenia dla terenu 4.PU.02 o pow. 2,18 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowych i 
usługowych,
1) teren przeznaczony jest dla lokalizacji funkcji komer-

cyjnych (w rozumieniu planu);
2) teren oznaczony jako wydzielenie wewnętrzne 

02/1.1.E przeznaczony jest dla stacji transformato-
rowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem usta-
lonych w planie linii zabudowy.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

zieleń izolacyjna obowiązuje ukształtowanie zieleni w 
formie grup drzew i krzewów (tzw. biogrupy), zajmu-
jących nie mniej niż 75% powierzchni wyznaczonego 
terenu, o następujących cechach:
a) minimalna powierzchnia biogrupy wynosi 80m2,
b) obowiązuje zróżnicowany skład gatunkowy, z 

przewagą gatunków liściastych;
2) zasady kształtowania zieleni:

a) obowiązuje uzupełnienie oraz ochrona i pielęg-
nacja istniejących zadrzewień wzdłuż ul. Witosa, 
oznaczonych na rysunku planu jako istniejące 
drzewa do zachowania,

b) obowiązuje nasadzenie i pielęgnacja szpaleru 
drzew liściastych wzdłuż linii rozgraniczających 
ulicy KD.L.05;

3) teren położony jest na Zbiorniku Wód Podziemnych 
Nr 107 „Pradolina rzeki Łeby”; lokalizacja przemysłu 
nie może powodować pogorszenia jakości wód udo-
kumentowanego zbiornika wody.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu:
1) ustala się linie zabudowy oznaczone na rysunku 

planu:
a) w odległości minimum 40m od linii rozgranicza-

jącej DK nr 6, zgodnie z rysunkiem planu,
b) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczają-

cych ul. Witosa,
c) w odległości minimum 6 m od linii rozgraniczają-

cych pozostałych ulic i dojazdów;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: dowolna,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowol-
ny;

3) parametry zabudowy: dowolne;
4) zasady podziału na działki: minimalna wielkość dział-

ki dowolna;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) przez teren 4.PU.02 przebiegają oznaczone na rysun-

ku planu, istniejące linie elektroenergetyczne SN 15 
kV, w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia w par. 
14 ust. 7.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulic KD.L.04 i KD.L.05,
b) wyklucza się lokalizację zjazdów z drogi DK nr 6;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; dla całego terenu 
04.PU.02, cały teren pozostaje w istniejącym użytko-
waniu.

§ 19

  Ustalenia dla terenu
4.PU.03 o pow. 19,25ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowych i 
usługowych,
1) teren przeznaczony jest dla lokalizacji funkcji ko-

mercyjnych (w rozumieniu planu), z wykluczeniem 
lokalizacji usług turystycznych za wyjątkiem moteli 
towarzyszących funkcjom obsługi komunikacji;

2) dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi komunika-
cji;

3) rezerwy terenów:
a) teren oznaczony jako wydzielenie wewnętrzne 

03/1.1.IT przeznaczony jest dla pasa technicznego 
infrastruktury,

b) tereny oznaczone jako wydzielenia wewnętrzne 
03/1.2.E i 03/1.3.E przeznaczone są dla stacji trans-
formatorowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem usta-
lonych w planie linii zabudowy.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) w pasie o szerokości min. 15m wzdłuż linii rozgra-



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 2 — 124 — Poz. 28

niczających ulicy KD.L.05 na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolem zieleń izolacyjna obo-
wiązuje ukształtowanie zieleni w formie grup drzew 
i krzewów (tzw. biogrupy), zajmujących nie mniej niż 
75% powierzchni wyznaczonego terenu, o następu-
jących cechach:
a) minimalna powierzchnia biogrupy wynosi 80m2,
b) obowiązuje zróżnicowany skład gatunkowy, z 

przewagą gatunków liściastych;
2) zasady kształtowania zieleni: obowiązuje nasadzenie 

i pielęgnacja szpaleru drzew liściastych wzdłuż linii 
rozgraniczających ulic KD.Z.02, KD.Z.03, KD.L.05, na 
oznaczonych na rysunku planu odcinkach;

3) teren położony jest na Zbiorniku Wód Podziemnych 
Nr 107 „Pradolina rzeki Łeby”; lokalizacja przemysłu 
nie może powodować pogorszenia jakości wód udo-
kumentowanego zbiornika wody.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:
a) w odległości minimum 45m od linii rozgraniczają-

cych terenu KD.S.01 i DK nr 6, zgodnie z rysunkiem 
planu,

b) w odległości min. 15m od linii rozgraniczających 
ulicy KD.L.05, po granicy terenu przeznaczonego 
na zieleń izolacyjną, na pozostałym odcinku w 
odległości 8m od linii rozgraniczających ulicy 
KD.L.05,

c) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczają-
cych pozostałych ulic;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: dowolna,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowol-

ny;
3) parametry zabudowy: dowolne;
4) zasady podziału na działki: dla funkcji obsługi ko-

munikacji o powierzchni maksymalnie 1 ha, dla 
pozostałych funkcji minimalna wielkość dowolna;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 
się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: przez teren 4.PU.03 
przebiegają oznaczone na rysunku planu, istniejące 
linie elektroenergetyczne SN 15 kV, w sąsiedztwie linii 
obowiązują ustalenia w par. 14 ust. 7.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulic KD.L.04, KD.L.05 oraz z ulicy 
KD.Z.03 - przy zachowaniu 150m jako minimalnej 
odległości pomiędzy zjazdami,

b) wyklucza się lokalizację zjazdów z drogi krajowej 
nr 6, z węzła KD.S.01 i z drogi KD.Z.02;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; dla całego terenu 
4.PU.03, cały teren jest własnością Gminy Miejskiej w 
Lęborku.

§ 20

  Ustalenia dla terenu
4.PU.04 o pow. 10.94 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowych i 
usługowych,
1) teren przeznaczony jest dla lokalizacji funkcji ko-

mercyjnych (w rozumieniu planu), z wykluczeniem 
lokalizacji usług turystycznych za wyjątkiem moteli 
towarzyszących funkcjom obsługi komunikacji;

2) dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi komunika-
cji;

3) rezerwy terenów:
a) teren oznaczony jako wydzielenie 04/1.1.E prze-

znaczony jest dla stacji transformatorowej,
b) teren oznaczony jako wydzielenie wewnętrzne 

04/1.2.IT przeznaczony jest dla pasa technicznego 
infrastruktury.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem usta-
lonych w planie linii zabudowy.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) wzdłuż ulicy KD.L.06 na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem zieleń izolacyjna, obowiązuje 
ukształtowanie zieleni w formie grup drzew i krze-
wów (tzw. biogrupy), zajmujących nie mniej niż 75% 
powierzchni wyznaczonego terenu, o następujących 
cechach:
a) minimalna powierzchnia biogrupy wynosi 80m2,
b) obowiązuje zróżnicowany skład gatunkowy, z 

przewagą gatunków liściastych;
2) zasady kształtowania zieleni: obowiązuje nasadzenie 

i pielęgnacja szpaleru drzew liściastych wzdłuż linii 
rozgraniczających ulic KD.Z.03 i KD.L.07;

3) teren położony jest na Zbiorniku Wód Podziemnych 
Nr 107 „Pradolina rzeki Łeby”; lokalizacja przemysłu 
nie może powodować pogorszenia jakości wód udo-
kumentowanego zbiornika wody.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:
a) w odległości min. 15m od linii rozgraniczających 

ulicy KD.L.06, po granicy terenu przeznaczonego 
na zieleń izolacyjną,

b) w odległości min 5m od pasa technicznego infra-
struktury 04/1.2.IT,

c) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczają-
cych pozostałych ulic;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: dowolna,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowol-

ny;
3) parametry zabudowy: dowolne;
4) zasady podziału na działki: minimalna wielkość do-

wolna;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: przez teren 4.PU.04 
przebiega oznaczona na rysunku planu, istniejąca linia 
elektroenergetyczna SN 15 kV, w sąsiedztwie linii obo-
wiązują ustalenia w par. 14 ust. 7.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z uli-



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 2 — 125 — Poz. 28

cy KD.Z.03 - przy zachowaniu 150m jako minimalnej 
odległości pomiędzy zjazdami oraz z ulic KD.L.06 i 
KD.L.07;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
4.PU.04, cały teren jest własnością Gminy Miejskiej w 
Lęborku.

§ 21

  Ustalenia dla terenu
4.UG.05 o powierzchni 4,12 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji komercyjnych,
1) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych 

w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, lokalu mieszkalnego w budynku o 
innej funkcji;

2) dla funkcji usługowych ustala się:
a) na terenie 05/1.1 dopuszcza się lokalizację usług 

publicznych, na pozostałym obszarze wyklucza się 
lokalizację usług publicznych,

b) na terenie 05/1.1 dopuszcza się lokalizację usług 
w budynkach zamieszkania zbiorowego;

3) dla funkcji komercyjnych ustala się:
a) na terenie oznaczonym jako wydzielenie 05/1.1 

wyklucza się lokalizację funkcji przemysłowych,
b) na pozostałym terenie dopuszcza się składy, ma-

gazyny, hurtownie, rzemiosło produkcyjne;
4) wyklucza się:

a) lokalizację działalności wymagających składowa-
nia na placu,

b) lokalizację działalności o uciążliwości wynikającej 
z emisji odorów, hałasu, wibracji, promieniowania 
elektromagnetycznego,

c) lokalizację działalności związanych ze zbiórką 
i przetwarzaniem surowców wtórnych i odpa-
dów;

5) rezerwy terenów:
a) teren oznaczony jako wydzielenie 05/1.2.E prze-

znaczony jest dla stacji transformatorowej,
b) tereny oznaczone na rysunku planu jako wydzie-

lenia 05/1.3.KX, 05/1.4.KX, 05/1.5.KX rezerwuje się 
dla dojazdów.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem 

oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i speł-
niających następujące wymogi: wysokość obiektu do 
4m, powierzchnia nośnika do 3m2, jeden nośnik na 
działce;

2) lokalizacja obiektów o funkcjach komercyjnych wy-
łącznie w pierzei ulicy KD.L.07.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
tereny biologicznie czynne z drzewostanem obowiązuje 
zachowanie i pielęgnacja istniejących zadrzewień na 
obszarze zajmującym nie mniej niż 75% powierzchni 
wyznaczonego terenu na każdej działce.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 
na rysunku planu:
a) w odległości minimum 6 m od linii rozgraniczają-

cych ulic i dojazdów,
b) po granicy terenów oznaczonych na rysunku 

planu jako tereny biologicznie czynne z drzewo-
stanem;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,5;
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: od 7m do 12m,
b) geometria dachu: dowolna;

4) zasady podziału na działki na terenie wydzielenia 
wewnętrznego 05/1.1:
a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 

1200 m2,
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

wzdłuż dojazdów 05/1.4.KX i 05/1.5.KX od 25m 
do 30m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: w stosunku do linii rozgraniczającej 
dojazdów 05/1.4.KX i 05/1.5.KX zbliżony do kąta 
prostego;

5) zasady podziału na działki na pozostałym terenie:
a) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 

2500 m2,
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: 

wzdłuż ulicy KD.L.07 od 30m,
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: od linii rozgraniczającej ulicy KD.L.07 
zbliżony do kąta prostego;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 
się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) przez teren 4.UG.05 przebiega oznaczona na rysunku 

planu, istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV, 
w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia w par. 14 
ust. 7;

2) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczaso-
wych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu i mieszkańców.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z ulicy KD.L.07, dojazdów 
05/1.3.KX, 05/1.4.KX, 05/1.5.KX,

b) wyklucza się obsługę funkcji komercyjnych z do-
jazdu 05/1.3.KX;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w § 15 ust. 4;

3) dla dojazdów 05/1.3.KX, 05/1.4.KX, 05/1.5.KX ustala 
się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających od 8m do 

12m zgodnie z rysunkiem planu,
b) urządzenie jak ciąg pieszo jezdny, nie obowiązuje 

wyodrębnienie chodników,
c) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

dopuszcza się niezbędne urządzenia techniczne i 
obiekty małej architektury:, zakazuje się lokalizacji 
reklam i tymczasowych obiektów usługowo-han-
dlowych,
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d)  zasady lokalizacji zieleni: obowiązuje lokalizacja 
szpaleru drzew po jednej stronie dojazdu przy 
zachowaniu przejścia dla pieszych o szerokości 
2m i przejazdu o szerokości min. 4,5m.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
4.UG.05, cały teren jest własnością Gminy Miejskiej w 
Lęborku.

§ 22

  Ustalenia dla terenu
4.UG.06 o pow. 1,59 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji komercyjnych,
1) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych:

a) w pierzei ulicy KD.D.09 w formie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

b) na pozostałym terenie w formie lokali wbudowa-
nych w budynkach o funkcji komercyjnej;

2) wyklucza się lokalizację usług publicznych;
3) dla funkcji przemysłowych ustala się:

a) wyklucza się lokalizację działalności związanych 
ze zbiórką i przetwarzaniem surowców wtórnych 
i odpadów,

b) dopuszcza się składy, magazyny, hurtownie, rze-
miosło produkcyjne;

4) wyklucza się:
a) lokalizację działalności wymagających składowa-

nia na placu,
b) lokalizację działalności o uciążliwości wynikającej 

z emisji odorów, hałasu, wibracji, promieniowania 
elektromagnetycznego.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem 

oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i speł-
niających następujące wymogi: wysokość obiektu do 
4m, powierzchnia nośnika do 3m2; jeden nośnik na 
działce;

2) w pierzei ulicy KD.L.06 wyklucza się lokalizację bu-
dynków mieszkalnych;

3) w pierzei ulicy KD.D.09 dopuszcza się lokalizację 
wyłącznie budynków mieszkalnych;

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowiązuje nasadzenie i pielęgnacja szpaleru drzew 
liściastych wzdłuż linii rozgraniczających wszystkich ulic 
otaczających teren 4.UG.06 na odcinkach oznaczonych 
na rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległości minimum 6 m od linii 
rozgraniczających ulic otaczających teren 4.UG.06;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,7,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

25%;
3) parametry zabudowy usytuowanej w pierzei ulicy 

KD.L.06:
a) wysokość zabudowy: od 7m do 9m,
b) geometria dachu: wyklucza się dachy o kącie 

nachylenia połaci powyżej 20o;

4) parametry zabudowy w pierzei ulicy KD.D.09:
a) wysokość zabudowy: od 7m do 9m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne,
b) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wie-

lospadowe o połaciach nachylonych pod jedna-
kowym kątem, kąt nachylenia połaci dachowych 
30º-45º; kolorystyka pokrycia dachu w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub sza-
rości;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: od 1500 m2 do 1800 m2,
b) szerokość frontów działek: wzdłuż ulicy KD.L.06: 

od 25m do 30m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: w stosunku do linii rozgraniczającej 
ulicy KD.L.06 zbliżony do kąta prostego;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 
się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: na całym terenie 
wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, za wyjątkiem obiektów niezbędnych do 
urządzenia zieleńców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla użytkowników terenu i mieszkań-
ców.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z ulic otaczających teren 
4.UG.06,

b) wyklucza się obsługę funkcji komercyjnych z ulicy 
KD.D.09;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
4.UG.06, cały teren jest własnością Gminy Miejskiej w 
Lęborku.

§ 23

  Ustalenia dla terenu
4.UG.07 o powierzchni 1,99 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji komercyjnych,
1) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych:

a) w pierzei ulicy KD.D.10 w formie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

b) na pozostałym terenie w formie lokali wbudowa-
nych w budynkach o funkcji komercyjnej;

2) wyklucza się:
a) lokalizację działalności związanych ze zbiórką 

i przetwarzaniem surowców wtórnych i odpa-
dów,

b) wyklucza się składy, magazyny, wszelkiego typu 
bazy transportowe;

c) lokalizację działalności wymagających składowa-
nia na placu,

d) lokalizację działalności o uciążliwości wynikającej 
z emisji odorów, hałasu, wibracji, promieniowania 
elektromagnetycznego;

4) teren pomiędzy linią zabudowy i linią rozgraniczającą 
ulicy KD.Z.03 rezerwuje się dla pasa technicznego 
infrastruktury.
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem 

oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i speł-
niających następujące wymogi: wysokość obiektu do 
4m, powierzchnia nośnika do 3m2, jeden nośnik na 
działce;

2) w pierzei ulicy KD.D.10 dopuszcza się lokalizację 
wyłącznie budynków mieszkalnych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zasady kształtowania zieleni: obowiązuje nasadzenie 

i pielęgnacja szpaleru drzew liściastych wzdłuż linii 
rozgraniczających wszystkich ulic otaczających teren 
4.UG.07 na odcinkach oznaczonych na rysunku pla-
nu.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:
a) w odległości 12m od linii rozgraniczających ulicy 

KD.Z.03,
b) w odległości minimum 6 m od linii rozgrani-

czających pozostałych ulic otaczających teren 
4.UG.07;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,7,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

25%;
3) parametry zabudowy o usytuowanej w pierzei ulicy 

KD.Z.03:
a) wysokość zabudowy: od 8m do 12m,
b) geometria dachu: wyklucza się dachy o kącie 

nachylenia połaci powyżej 20o;
4) parametry zabudowy w pierzei ulicy KD.D.10:

a) wysokość zabudowy: od 7m do 9m,
b) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wie-

lospadowe o połaciach nachylonych pod jedna-
kowym kątem, kąt nachylenia połaci dachowych 
30º-45º; kolorystyka pokrycia dachu w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub sza-
rości;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: od 2100 m2 do 2800 m2,
b) szerokość frontów działek: wzdłuż ulicy KD.Z.03: 

od 35m do 45m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: w stosunku do linii rozgraniczającej 
ulicy KD.Z.03 zbliżony do kąta prostego;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 
się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczaso-

wych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu i mieszkańców;

2) dla pasa terenu pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy 
KD.Z.03 a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną 
w planie obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania:

a) obowiązuje zapewnienie dostępu ogólnego,
b) lokalizacja miejsc postojowych wzdłuż linii rozgra-

niczającej ulicy KD.Z.03 ze szpalerem drzew,
c) lokalizacja dojazdu o szerokości jezdni minimum 

4,5m,
d) lokalizacja chodnika o szerokości minimum 2m.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulicy KD.Z.03 przy zachowaniu 
150m jako minimalnej odległości pomiędzy zjaz-
dami,

b) wjazd na działki z ulicy KD.D.10 oraz KD.L.06 i 
KD.D.11 bez ograniczeń,

c) wyklucza się obsługę funkcji komercyjnych z ulicy 
KD.D.10;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
4.UG.07, cały teren jest własnością Gminy Miejskiej w 
Lęborku.

§ 24

  Ustalenia dla terenu
4.UG.08 o powierzchni 1,88 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji komercyjnych,
1) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych:

a) w pierzei ulicy KD.D.08 w formie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

b) na pozostałym terenie w formie lokali wbudowa-
nych w budynkach o funkcji komercyjnej;

2) wyklucza się lokalizację usług publicznych;
3) wyklucza się:

a) lokalizację działalności związanych ze zbiórką 
i przetwarzaniem surowców wtórnych i odpa-
dów,

b) składy, magazyny, wszelkiego typu bazy transpor-
towe,

c) lokalizację działalności wymagających składowa-
nia na placu,

d) lokalizację działalności o uciążliwości wynikającej 
z emisji odorów, hałasu, wibracji, promieniowania 
elektromagnetycznego;

4) teren pomiędzy linią zabudowy i linią rozgraniczającą 
ulicy KD.Z.03 rezerwuje się dla pasa technicznego 
infrastruktury.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem ozna-
czonych na rysunku planu linii zabudowy i spełniających 
następujące wymogi: wysokość obiektu do 4m, po-
wierzchnia nośnika do 3m2 , jeden nośnik na działce.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowiązuje nasadzenie i pielęgnacja szpaleru drzew 
liściastych wzdłuż linii rozgraniczających wszystkich ulic 
otaczających teren 4.UG.08 na odcinkach oznaczonych 
na rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:
a) w odległości 12m od linii rozgraniczających ulicy 

KD.Z.03,
b) w odległości minimum 6 m od linii rozgrani-

czających pozostałych ulic otaczających teren 
4.UG.08;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,7,
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
25%;

3) parametry zabudowy usytuowanej w pierzei ulicy 
KD.D.08:
a) wysokość zabudowy: od 7m do 9m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne,
b) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wie-

lospadowe o połaciach nachylonych pod jedna-
kowym kątem, kąt nachylenia połaci dachowych 
30º-45º; kolorystyka pokrycia dachu w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub sza-
rości;

4) parametry pozostałej zabudowy:
a) wysokość zabudowy: od 8m do 12m,
b) geometria dachu: dachy dowolne z wykluczeniem 

dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 20°;
5) zasady podziału na działki:

a) wielkość działek: od 2100 m2 do 2800 m2

b) szerokość frontów działek: wzdłuż ulicy KD.Z.03: 
od 35m do 45m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: w stosunku do linii rozgraniczającej 
ulicy KD.Z.03 zbliżony do kąta prostego;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 
się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczaso-

wych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu i mieszkańców;

2) dla pasa terenu pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy 
KD.Z.03 a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną 
w planie obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania:

a) obowiązuje zapewnienie dostępu ogólnego
b) lokalizacja miejsc postojowych wzdłuż linii rozgra-

niczającej ulicy KD.Z.03 ze szpalerem drzew,
c) lokalizacja dojazdu o szerokości jezdni minimum 

4,5m,
d) lokalizacja chodnika o szerokości minimum 2m.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulicy KD.Z.03 przy zachowaniu 
150m jako minimalnej odległości pomiędzy zjaz-
dami,

b) wjazd na działki bez ograniczeń z pozostałych 
ulic otaczających teren, oznaczonych na rysunku 
planu,

c) wyklucza się obsługę funkcji komercyjnych z ulicy 
KD.D.08;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
4.UG.08, cały teren jest własnością Gminy Miejskiej w 
Lęborku.

§ 25

  Ustalenia dla terenu
4.UG.09 o powierzchni 1,80 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji komercyjnych,
1) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych:

a) na terenie oznaczonym jako 09/1.1 w formie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojącej,

b) na pozostałym terenie w formie lokali wbudowa-
nych w budynkach o funkcji komercyjnej;

2) dla funkcji usługowych ustala się:
a) wyklucza się lokalizację usług publicznych,
b) na terenie wydzielenia 09/1.2 wyklucza się usługi 

w budynkach zamieszkania zbiorowego;
3) dla funkcji przemysłowych ustala się:

a) wyklucza się lokalizację działalności związanych 
ze zbiórką i przetwarzaniem surowców wtórnych 
i odpadów,

b) wyklucza się składy, magazyny, wszelkiego typu 
bazy transportowe;

4) wyklucza się:
a) lokalizację działalności wymagających składowa-

nia na placu,
b) lokalizację działalności o uciążliwości wynikającej 

z emisji odorów, hałasu, wibracji, promieniowania 
elektromagnetycznego.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się lokalizację reklam z zachowaniem 

oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i speł-
niających następujące wymogi: wysokość obiektu do 
4m, powierzchnia nośnika do 3m2; jeden nośnik na 
działce;

2) w pierzei ulicy KD.D.08 obowiązuje lokalizacja bu-
dynków mieszkalnych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
obowiązuje nasadzenie i pielęgnacja szpaleru drzew 
liściastych wzdłuż linii rozgraniczających wszystkich ulic 
otaczających teren 4.UG.09 na odcinkach oznaczonych 
na rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu w odległości minimum 6 m od linii 
rozgraniczających ulic otaczających teren 4.UG.09;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,7,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

25%;
3) parametry zabudowy usytuowanej w pierzei ulicy 

KD.D.08 na terenie wydzielenia 09/1.1:
a) wysokość zabudowy: od 7m do 9m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne,
b) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wie-

lospadowe o połaciach nachylonych pod jedna-
kowym kątem, kąt nachylenia połaci dachowych 
30º-45º; kolorystyka pokrycia dachu w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub sza-
rości;

4) parametry pozostałej zabudowy:
a) wysokość zabudowy: od 8m do 12m,
b) geometria dachu: dachy dowolne z wykluczeniem 

dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 20o;
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5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: od 2500 m2 do 3500 m2

b) szerokość frontów działek: wzdłuż ulicy KD.D.08: 
od 35m do 45m, na pozostałym terenie dowol-
na,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 
się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: na całym terenie 
wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, za wyjątkiem obiektów niezbędnych do 
urządzenia zieleńców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla użytkowników terenu i mieszkań-
ców.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z ulic otaczających teren, ozna-
czonych na rysunku planu,

b) obsługa funkcji komercyjnych wyłącznie z ulic 
KD.L.05 i KD.D.12;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
4.UG.09, cały teren jest własnością Gminy Miejskiej w 
Lęborku.

§ 26

  Ustalenia szczegółowe dla terenu
4.MN.10 o powierzchni 5,10 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;
1) dopuszcza się lokalizację zabudowy wielorodzinnej 

z nie więcej niż czterema mieszkaniami na działce;
2) dopuszcza się lokalizację budynków zamieszkania 

zbiorowego zaspakajających specyiczne potrzeby 
mieszkaniowe;

3) dopuszcza się funkcje usługowe:
a) w formie budynków przy zapewnieniu bezpośred-

niego dostępu do ulic KD.L.05, dojazdów 10/1.1.KX 
i 10/1.3.KX oraz ul. Witosa,

b) na pozostałym terenie dopuszcza się lokalizację 
usług w lokalach wbudowanych;

4) na terenie wydzielenia 10/1.7 dopuszcza się zagospo-
darowanie niezbędne dla osób przewlekle chorych 
i starszych, tj. lokalizację obiektów zamieszkania 
zbiorowego i usług zdrowia;

5) rezerwy terenów:
a) wydzielenia wewnętrzne oznaczone jako 10/1.1KX, 

10/1.2.KX, 10/1.3.KX, 10/1.4.KX przeznacza się na 
dojazdy,

b) teren 10/1.5.ZP przeznacza się na tereny zieleni 
urządzonej, dopuszcza się przeznaczenie pasa 
o szerokości nie więcej niż 10m na poszerzenie 
istniejących działek na terenie 10/4.2,

c) teren 10/1.6.E rezerwuje się dla stacji transforma-
torowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących, 
na budynkach usytuowanych przy ul. Witosa 
dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych 
o powierzchni do 4m2, na pozostałym terenie 
wyklucza się lokalizację reklam wbudowanych,

b) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitują-
cych światło mogące zakłócać warunki mieszka-
niowe w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) na terenie wydzielenia 10/1.5.ZP, oznaczonym na 

rysunku planu symbolem tereny biologicznie czynne 
z drzewostanem obowiązuje pielęgnacja istniejących 
zadrzewień na obszarze zajmującym nie mniej niż 
75% powierzchni wyznaczonego terenu;

2) zasady kształtowania zieleni:
a) obowiązuje nasadzenie i pielęgnacja szpaleru 

drzew liściastych wzdłuż linii rozgraniczających 
ulic KD.L.05 i KD.D.08,

b) na terenie oznaczonym jako wydzielenie we-
wnętrzne 10/3.1 obowiązuje zagospodarowanie 
z zachowaniem powierzchni biologicznie czynnej 
w wysokości co najmniej 90% powierzchni tego 
terenu,

c) na terenie oznaczonym jako wydzielenie we-
wnętrzne 10/3.2 oznaczonym na rysunku planu 
symbolem zieleń izolacyjna obowiązuje ukształ-
towanie zieleni w formie grup drzew i krzewów 
(tzw. biogrupy), zajmujących nie mniej niż 75% 
powierzchni wyznaczonego terenu.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy od ul. Witosa 

oraz dojazdów 10/1.3.KX i 10/1.4.KX wyznaczoną 
przez istniejącą zabudowę,

b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, 
w odległości min. 6m od linii rozgraniczających 
dróg i dojazdów,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy po granicy wy-
dzieleń wewnętrznych 10/3.1 i 10/3.2,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości min 
6m od granicy terenu 10/1.5.ZP;

2) dla zabudowy usytuowanej na terenach wydzieleń 
wewnętrznych 10/4.1,10/4.2 i 10/4.3 ustala się:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: dowolna,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

20%,
c) wysokość zabudowy: maksymalnie 10m,
d) dach dowolny,
e) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachów-

ki ceramicznej, czerni lub szarości;
3) dla zabudowy usytuowanej na pozostałej części 

terenu ustala się:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,3,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%,
c) wysokość zabudowy: od 8m do 10m, maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze,
d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o poła-

ciach nachylonych pod jednakowym kątem,
e) kąt nachylenia połaci dachowych: 30º-45º; kalenice 

budynków: równoległe do dróg i dojazdów,
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f) kolorystyka dachów: w tonacji naturalnej dachów-
ki ceramicznej, czerni lub szarości;

4) dla zabudowy gospodarczej i garaży ustala się para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) wysokość: maksymalnie 5m, 1 kondygnacja,
b) kształt dachu: dach jedno, dwu lub wielospadowy, 

kąt nachylenia połaci dachowych: do 45º,
c) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji naturalnej 

dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;
5) zasady podziału na działki:

a) wielkość nowo wydzielanych działek: min. 700 
m2,

b) szerokość frontów nowo wydzielanych działek: od 
20 m do 28 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: zbliżony do kąta prostego;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: dopuszcza 
się lokalizację budynku gospodarczego i garażu dla 
samochodu osobowego bezpośrednio przy granicy 
działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania 
ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji miesz-
kańców;

2) przez teren 4.MN.10 przebiegają oznaczone na rysun-
ku planu, istniejące linie elektroenergetyczne SN 15 
kV, w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia w par. 
14 ust. 7.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza się lokalizację bezpośrednich zjazdów 
na ulicę KD.Z.03, dopuszcza się zjazdy zbiorcze,

b) obowiązuje obsługa komunikacyjna z pozostałych 
dróg i dojazdów oznaczonych na rysunku planu;

2) dla dojazdów oznaczonych na rysunku planu jako 
10/1.2.KX, 10/1.3.KX, 10/1.4.KX ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w istniejących liniach rozgraniczają-

cych,
c) dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo jezdny, 

bez wyodrębniania jezdni i chodników,
d) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

dopuszcza się niezbędne urządzenia techniczne 
i obiekty małej architektury, tymczasowe obiekty 
budowlane z wyłączeniem tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych; zakazuje się lokalizacji 
reklam;

3) dla dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako 
10/1.1.KX ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość 10 m w liniach rozgraniczających,
c) dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo jezdny, 

bez wyodrębniania jezdni i chodników,
d) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

dopuszcza się niezbędne urządzenia techniczne, 
obiekty małej architektury i tymczasowe obiekty 
budowlane z wyłączeniem tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych; zakazuje się lokalizacji 
reklam;

4) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w 
granicach własnej działki z zachowaniem wskaźników 
miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami ogólny-
mi zawartymi w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
04.MN.10, tereny niezabudowane są własnością Gminy 
Miejskiej w Lęborku, tereny zabudowane pozostają w 
dotychczasowym użytkowaniu.

§ 27

  Ustalenia szczegółowe dla terenu
4.MN.11 o pow. 9,90 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;
1) dopuszcza się:

a) lokalizację zabudowy wielorodzinnej z nie więcej 
niż czterema mieszkaniami na działce,

b) lokalizację lokali wbudowanych, przeznaczonych 
na cele usługowe, z zapewnieniem dostępu bez-
pośredniego z drogi KD.D.11 lub ul.Witosa,

c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajających specyiczne potrzeby mieszka-
niowe;

2) rezerwy terenów:
a) wydzielenia wewnętrzne oznaczone jako 11/1.1.KP, 

11/1.2.KP, 11/1.3.KP przeznacza się na ciągi pie-
sze,

b) wydzielenia wewnętrzne oznaczone jako 11/1.4.KX 
i 11/1.5.KX przeznacza się dla dojazdów,

c) teren 11/1.6.E przeznacza się dla stacji transfor-
matorowej,

d) teren oznaczony jako wydzielenie wewnętrzne 
11/1.07.IT przeznaczony jest dla pasa technicznego 
infrastruktury, poszerzenie terenu przewidziane 
przy skrzyżowaniu z KD.KX.13 zapewnia niezbęd-
ną rezerwę pod planowany obiekt mostowy na 
skrzyżowaniu ul. Witosa (planowane przekrocze-
nie górą drogi S-6) z planowanym w wariancie V 
przebiegiem drogi ekspresowej S-6, w przypadku 
wyboru innego wariantu przebiegu drogi rezerwa 
przeznaczona pod pas infrastruktury wynosi 8 m 
od granicy planu dla pozostałego terenu obowią-
zują ustalenia jak dla wydzielenia wewnętrznego 
11/3.4.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących, 
na budynkach usytuowanych przy ul. Witosa 
dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych 
o powierzchni do 4m2, na pozostałym terenie 
wyklucza się lokalizację reklam wbudowanych,

b) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitują-
cych światło mogące zakłócać warunki mieszka-
niowe w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zasady kształtowania zieleni:

a) obowiązuje uzupełnienie oraz ochrona i pielęgna-
cja istniejących zadrzewień wzdłuż ul. Witosa,

b) obowiązuje nasadzenie i pielęgnacja szpaleru 
drzew liściastych wzdłuż linii rozgraniczają-
cych ulicy KD.D.11 oraz dojazdów 11/1.4.KX i 
11/1.5.KX;

2) na terenach wydzieleń wewnętrznych 11/3.1, 11/3.2, 
11/3.3, 11/3.4, 11/3.5 i 11/3.6, obowiązuje zagospo-
darowanie w formie powierzchni biologicznie czyn-
nej.
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4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 

minimum 8 m od jezdni ul. Witosa,
b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 

min 6m od terenu KD.KX.13, co spełnia wymóg 
odległości min 40m od krawędzi jezdni planowa-
nej drogi krajowej S-6 (wariant V „Studium Tech-
niczno – Ekonomiczno – Środowiskowe Budowy 
Drogi Ekspresowej S-6 odcinek Lębork (wraz z 
obwodnicą Lęborka) – Chwaszczyno, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 
minimum 6m od linii rozgraniczających do-
jazdów wydzielonych zgodnie z ustaleniem  
w ust. 6 pkt 4),

c) nieprzekraczalne linie zabudowy po granicy wy-
dzieleń wewnętrznych 11/3.1, 11/3.2, 11/3.3, 11/3.4, 
11/3.5 i 11/3.6,

d) obowiązujące linie zabudowy w odległości 6 m 
od linii rozgraniczających ulicy KD.D.11 i ciągów 
pieszych 11/1.1.KP, 11/1.2.KP, 11/1.3.KP;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,3,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: od 7m do 9m, maksymalnie 
dwie kondygnacje nadziemne,

b) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach nachylonych pod jedna-
kowym kątem, kąt nachylenia połaci dachowych 
30º-45º; kalenice budynków równoległe do dróg 
i dojazdów, kolorystyka pokrycia dachu w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub sza-
rości;

4) dla zabudowy gospodarczej i garaży ustala się para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) wysokość: maksymalnie 5m, 1 kondygnacja,
b) kształt dachu: dach jedno dwu lub wielospadowy, 

kąt nachylenia połaci dachowych: do 45º,
c) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji naturalnej 

dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;
5) zasady podziału na działki:

a) wielkość nowo wydzielanych działek: do  
1500 m2,

b) szerokość frontów nowo wydzielanych działek: od 
20 m do 28 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: zbliżony do kąta prostego;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: dopuszcza 
się lokalizację budynku gospodarczego lub garażu 
dla samochodu osobowego bezpośrednio przy gra-
nicy działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania 
ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji miesz-
kańców.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) zakaz bezpośrednich zjazdów na ulicę Witosa, 
wjazd na ulicę Witosa, poprzez zjazdy wspólne 
dla sąsiadujących działek,

b) obowiązuje obsługa komunikacyjna dojazdów 
11/1.4.KX i 11/1.5.KX oznaczonych na rysunku 
planu oraz z dróg i dojazdów wydzielonych na 
podstawie ustalenia ust 6 pkt 4),

c) uznaje się dostęp do drogi publicznej nowo 
wydzielonych nieruchomości poprzez drogi 
wewnętrzne zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami, na podstawie ustanowienia 
służebności na drodze wewnętrznej lub nabyciu 
udziału w prawie do działki gruntowej stanowiącej 
drogę wewnętrzną;

2) dla ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu 
jako 11/1.1.KP, 11/1.2.KP i 11/1.3.KP ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających 5 m,
c) urządzenie jako ciąg pieszy;

3) dla dojazdów oznaczonych na rysunku planu jako 
11/1.4.KX, 11/1.5.KX, ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających 8m,
c) dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo jezdny, 

na zakończeniu dojazdów obowiązuje lokalizacja 
placów do zawracania samochodów o wymiarach 
12,5m x 12,5m,

d) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
dopuszcza się niezbędne urządzenia techniczne, 
obiekty małej architektury i tymczasowe obiekty 
budowlane z wyłączeniem tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych; zakazuje się lokalizacji 
reklam;

4) w celu obsługi komunikacyjnej wydzielanych działek 
budowlanych dopuszcza się wydzielenie dróg i dojaz-
dów wewnętrznych o następujących parametrach:
a) szerokość w liniach rozgraniczających od 8m 

do 10 m, na zakończeniu dojazdów obowiązuje 
lokalizacja placów do zawracania samochodów 
o wymiarach 12,5m x 12,5m,

b) dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo jezdny 
bez wyodrębniania jezdni i chodników;

5) zaspokojenie potrzeb parkingowych zgodnie z usta-
leniami zawartymi w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa:
1) dla gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Lębork nie ustala się stawki procentowej, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

2) dla pozostałej części terenu 4.MN.11 ustala się staw-
kę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysokości 30%.

§ 28

  Ustalenia szczegółowe dla terenu
4.MN.12 o pow. 2,15 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;
1) dopuszcza się:

a) lokalizację zabudowy wielorodzinnej z nie więcej 
niż czterema mieszkaniami na działce,

b) lokalizację lokali wbudowanych, przeznaczonych 
na cele usługowe, z zapewnieniem dostępu bez-
pośredniego z drogi KD.D.11,
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c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajających specyiczne potrzeby mieszka-
niowe;

2) rezerwy terenów:
a) wydzielenie wewnętrzne oznaczone jako 12/1.1.KX 

przeznacza się na dojazd,
b) wydzielenie 12/1.2.ZP przeznacza się na tereny 

zieleni urządzonej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

zasady lokalizacji reklam: wyklucza się lokalizację re-
klam.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zasady kształtowania zieleni: obowiązuje nasadzenie 

i pielęgnacja szpaleru drzew liściastych wzdłuż linii 
rozgraniczających ulicy KD.D.11;

2) na terenach wydzieleń wewnętrznych 12/3.1, 12/3.2 
oznaczonych na rysunku planu odpowiednim sym-
bolem, obowiązuje zagospodarowanie w formie 
powierzchni biologicznie czynnej.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) obowiązujące linie zabudowy w odległości 6m od 

linii rozgraniczających ulicy KD.D.11 na odcinkach 
oznaczonych na rysunku planu,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości 6m 
od linii rozgraniczających dojazdu 12/1.1.KX,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy po granicy wy-
dzieleń wewnętrznych 12/3.1, 12/3.2;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,3,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: od 7m do 9m, maksymalnie 
dwie kondygnacje nadziemne,

b) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach nachylonych pod jedna-
kowym kątem, kąt nachylenia połaci dachowych 
30º-45º; kalenice budynków: równoległe do dróg 
i dojazdów, kolorystyka pokrycia dachu w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub sza-
rości;

4) dla zabudowy gospodarczej i garaży ustala się para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) wysokość: maksymalnie 5m, 1 kondygnacja,
b) kształt dachu: dach jedno dwu lub wielospadowy, 

kąt nachylenia połaci dachowych do 45º,
c) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji naturalnej 

dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;
5) zasady podziału na działki:

a) wielkość nowo wydzielanych działek dla podsta-
wowego przeznaczenia terenu: do 1500 m2,

b) szerokość frontów nowo wydzielanych działek: od 
20 m do 28 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: zbliżony do kąta prostego;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: dopuszcza 
się lokalizację budynku gospodarczego lub garażu 
dla samochodu osobowego bezpośrednio przy gra-
nicy działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyjątkiem obiektów do urządzania ogrodów i miejsc 
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: obowiązuje obsługa 

komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych 
oznaczonych na rysunku planu;

2) dla dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako 
12/1.1.KX ustala się:
a) dostęp ogólny,
b) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m,
c) dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo jezdny, 

bez wyodrębniania jezdni i chodników,
d) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

dopuszcza się niezbędne urządzenia techniczne, 
obiekty małej architektury i tymczasowe obiekty 
budowlane z wyłączeniem tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych; zakazuje się lokalizacji 
reklam;

3) zaspokojenie potrzeb parkingowych zgodnie z usta-
leniami zawartymi w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
4.MN.12, cały teren jest własnością Gminy Miejskiej w 
Lęborku.

§ 29

  Ustalenia szczegółowe dla terenu
4.MN.13 o pow. 8,62 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;
1) dopuszcza się:

a) lokalizację zabudowy wielorodzinnej z nie więcej 
niż czterema mieszkaniami na działce,

b) lokalizację lokali wbudowanych, przeznaczonych 
na cele usługowe, z zapewnieniem dostępu bezpo-
średniego z drogi KD.D.09, KD.D.10 lub KD.D.11,

c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego 
zaspakajających specyiczne potrzeby mieszka-
niowe;

2) rezerwy terenów:
a) wydzielenia oznaczone jako 13/1.1KX, 13/1.2.KX, 

13/1.3.KX, 13/1.4.KX, 13/1.5.KX przeznacza się dla 
dojazdów,

b) teren 13/1.6.E przeznacza się dla stacji transfor-
matorowej,

c) wydzielenia oznaczone jako 13/1.7.ZP i 13/1.8.ZP 
przeznacza się dla zieleni urządzonej jako tereny 
rekreacyjne na których dopuszcza się przebieg 
pasa technicznego infrastruktury.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
zasady lokalizacji reklam: wyklucza się lokalizację re-
klam.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zasady kształtowania zieleni: obowiązuje nasadzenie 

i pielęgnacja szpaleru drzew liściastych wzdłuż linii 
rozgraniczających ulic KD.D. 09, KD.D.10 i KD.D.11, 
oraz dojazdów 13/1.1.KX, 13/1.2.KX, 13/1.3.KX, 
13/1.4.KX, 13/1.5.KX;

2) na terenach wydzieleń wewnętrznych 13/3.1, 13/3.2, 
13/3.3, 13/3.4, 13/3.5 oznaczonych na rysunku planu 
odpowiednim symbolem, obowiązuje zagospodaro-
wanie w formie powierzchni biologicznie czynnej.
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4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m 

od dojazdu 13/1.3.KX i terenu KD.KX.13,
b) obowiązujące linie zabudowy w odległości 6m 

od linii rozgraniczających pozostałych ulic i do-
jazdów,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy po granicy wy-
dzieleń wewnętrznych 13/3.1, 13/3.2, 13/3.3, 13/3.4, 
13/3.5;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,3,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

60%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: od 7m do 9m, maksymalnie 
dwie kondygnacje nadziemne,

b) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach nachylonych pod jedna-
kowym kątem, kąt nachylenia połaci dachowych 
30º-45º; kalenice budynków: równoległe do dróg 
i dojazdów, kolorystyka pokrycia dachu w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub sza-
rości;

4) dla zabudowy gospodarczej i garaży ustala się para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) wysokość: maksymalnie 5m, 1 kondygnacja,
b) kształt dachu: dach jedno dwu lub wielospadowy, 

kąt nachylenia połaci dachowych: do 45º,
c) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji naturalnej 

dachówki ceramicznej, czerni lub szarości;
5) zasady podziału na działki:

a) wielkość nowo wydzielanych działek dla podsta-
wowego przeznaczenia terenu: do 1500 m2,

b) szerokość frontów nowo wydzielanych działek: od 
20 m do 28 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: zbliżony do kąta prostego;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: dopuszcza 
się lokalizację budynku gospodarczego lub garażu 
dla samochodu osobowego bezpośrednio przy gra-
nicy działki.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania 
ogrodów i miejsc przeznaczonych dla rekreacji miesz-
kańców.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulic i dojazdów 

oznaczonych na rysunku planu;
2) dla dojazdów oznaczonych na rysunku planu ustala 

się:
a) dostęp ogólny,
b) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 

8 m,
c) dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo jezdny, 

bez wyodrębniania jezdni i chodników, na zakoń-
czeniu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do 
zawracania samochodów o wymiarach 12,5m x 
12,5m, zgodnie z rysunkiem planu,

d) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
dopuszcza się niezbędne urządzenia techniczne, 
obiekty małej architektury i tymczasowe obiekty 

budowlane z wyłączeniem tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych; zakazuje się lokalizacji 
reklam;

3) zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach 
własnej działki z zachowaniem wskaźników miejsc 
parkingowych zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-
wartymi w § 15 ust. 4.

4) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w 
granicach własnej działki z zachowaniem wskaźników 
miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami ogólny-
mi zawartymi w § 15 ust. 4.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, cały teren jest 
własnością Gminy Miejskiej w Lęborku.

§ 30

  Ustalenia szczegółowe dla terenu
4.MC.14 o pow. 2,39 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 
- usługowej;
1) dopuszcza się:

a) lokalizację usług w budynkach lub lokalach 
wbudowanych, usługi turystyczne wyłącznie w 
obiektach hotelarskich będących budynkami za-
mieszkania zbiorowego,

b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i jednorodzinnej,

c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego;
2) na terenie wydzielenia 14/1.1 dopuszcza się zagospo-

darowanie niezbędne dla osób przewlekle chorych 
i starszych, tj. lokalizację obiektów zamieszkania 
zbiorowego i usług zdrowia oraz lokalizację zieleni 
urządzonej;

3) rezerwy terenów:
a) teren wydzielenia 14/1.2.ZP przeznacza się dla 

zieleni urządzonej,
b) dla pasa technicznego infrastruktury przeznacza 

się teren wydzielenia 14/1.3.IT o szerokości 5m 
wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy KD.Z.03 na 
odcinku przylegającym do terenu 14/1.2.ZP oraz 
teren pomiędzy linią zabudowy i linią rozgranicza-
jącą ulicy KD.Z.03 i teren wydzielenia 14/1.4.IT.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)  zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących, 
na budynkach usytuowanych przy ul. Witosa 
dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych 
o powierzchni do 4 m2, na pozostałym terenie 
wyklucza się lokalizację reklam wbudowanych,

b) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitują-
cych światło mogące zakłócać warunki mieszka-
niowe w bezpośrednim sąsiedztwie;

2) w oznaczonym na rysunku planu miejscu obowią-
zuje lokalizacja zagospodarowania stanowiącego 
zamknięcie kompozycyjne osi widokowej w ulicy 
KD.Z.03.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zasady kształtowania zieleni: obowiązuje nasadzenie 

i pielęgnacja szpaleru drzew liściastych wzdłuż linii 
rozgraniczających ulic KD.Z.03 i ul. Witosa;

2) na terenie 14/1.2.ZP oznaczonym na rysunku planu 
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symbolem wyznacza się tereny biologicznie czynne z 
drzewostanem, obowiązuje pielęgnacja istniejących 
zadrzewień na obszarze zajmującym nie mniej niż 
75% powierzchni wyznaczonego terenu.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości 6 m 

od linii rozgraniczających ulicy KD.Z.03 i granicy 
terenu 4.MN.11,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m 
od linii rozgraniczających ulicy Witosa i od granicy 
z parkiem na terenie 14/1.2.ZP;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 0,5,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: od 9m do 12m, minimum 2 
i maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, dla 
obiektu stanowiącego zamknięcie kompozycyjne 
dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku dla 
pojedynczych elementów architektonicznych jak 
np. wykusz, wieża, ryzalit itp.;

b) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wie-
lospadowe o połaciach nachylonych pod jedna-
kowym kątem, kąt nachylenia połaci dachowych 
30º-45º; kalenice budynków równoległe do dróg 
i dojazdów, kolorystyka pokrycia dachu w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej, czerni lub sza-
rości;

4) dla zabudowy gospodarczej i garaży ustala się: wy-
klucza się lokalizację naziemnych garaży;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość nowo wydzielanych działek: od 1500 

m2,
b) szerokość frontów nowo wydzielanych działek: od 

25 m do 40 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do kąta prostego;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy przy granicy działki.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyjątkiem obiektów niezbędnych dla użytkowników 
istniejących posesji, jak np. śmietniki, trzepaki oraz 
niezbędnych do urządzenia miejsc przeznaczonych dla 
rekreacji mieszkańców.

6. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wyklucza się lokali-

zację bezpośrednich zjazdów na ulicę KD.Z.03;
2) zaspokojenie potrzeb parkingowych zgodnie z usta-

leniami zawartymi w § 15 ust. 4.
7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

8. Stawka procentowa: dla terenu 4.MC.14 nie ustala się 
stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, cały teren jest własnością 
Gminy Miejskiej w Lęborku.

Rozdział 4 
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego

§ 31

  Ustalenia dla terenu
KD.S.01 o pow. 3,14 ha

1. Przeznaczenie terenu: węzeł drogowy,
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) rezerwacja terenu dla węzła drogi klasy S w oznaczo-
nych na rysunku planu liniach rozgraniczających;

2) przekrój: nie ustala się;
3) dostępność: z terenu objętego planem poprzez ulicę 

KD.Z.02.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala 

się.
4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia: nie ustala się.
6. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla całego terenu 
elementarnego KD.01.S, teren przeznaczony jest na 
cele publiczne.

§ 32

  Ustalenia dla terenu
KD.Z.02 o pow. 0,44 ha

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy Z – zbiorcza.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) szerokość w liniach rozgraniczających min.20m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój: ulica zbiorcza ze ścieżką rowerową;
3) dostępność: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;

5)  zasady lokalizacji zieleni: na odcinkach nie zagraża-
jących bezpieczeństwu ruchu zaleca się nasadzenie i 
pielęgnację szpaleru drzew liściastych w liniach rozgra-
niczających ulicy KD.Z.02, z zachowaniem chodników 
o szerokości minimum 2m i ścieżki rowerowej.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane dopusz-
cza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, cały teren przezna-
czony jest na cele publiczne.

§ 33

  Ustalenia dla terenu
KD.Z.03 o pow. 1,96 ha

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy Z – zbiorcza.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) szerokość w liniach rozgraniczających min.20m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: Z 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwu-
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pasowa, chodnik po obu stronach jezdni, ścieżka 
rowerowa;

3) dostępność: zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, za wyjątkiem 

tradycyjnych słupów ogłoszeniowych;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5) zasady lokalizacji zieleni: obowiązuje nasadzenie i 

pielęgnacja szpaleru drzew liściastych oznaczonych 
symbolem na rysunku planu w liniach rozgranicza-
jących ulicy KD.Z.03, z zachowaniem chodników o 
szerokości minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: do-
puszcza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, cały teren przezna-
czony jest na cele publiczne.

§ 34

  Ustalenia dla terenu
KD.L.04 o pow. 0,44 ha,

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) szerokość w liniach rozgraniczających min.12m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwu-
pasowa, chodnik po obu stronach jezdni, dopuszcza 
się lokalizację ścieżki rowerowej w liniach rozgrani-
czających ulicy;

3) dostępność: dostęp do drogi KD.L.04 od ulicy Witosa 
po zamknięciu skrzyżowania ulicy Witosa z drogą 
krajową nr 6.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5)  zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy 

zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2m.
4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu, 
zakaz nie dotyczy tymczasowego placu do zawracania 
w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa.

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: do-
puszcza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3;

6. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, cały teren przezna-
czony jest na cele publiczne.

§ 35

  Ustalenia dla terenów KD.L.05  
o pow. 0,76 ha; KD.L.06 o pow. 0,39ha

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) szerokość w liniach rozgraniczających min.12m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwu-
pasowa, chodnik po obu stronach jezdni, dopuszcza 

się lokalizację ścieżki rowerowej w liniach rozgrani-
czających ulicy;

3) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5)  zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy 

zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2m.
4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia:
1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza się z 

zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.
6. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, cały teren przezna-
czony jest na cele publiczne.

§ 36

  Ustalenia dla terenu
KD.L.07 o pow. 2,31 ha

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) szerokość w liniach rozgraniczających min.15m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupa-
sowa, chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni, 
ścieżka rowerowa w liniach rozgraniczających uli-
cy;

3) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5)  zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy 

zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2m.
4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia:
1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza się z 

zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.
6. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, cały teren przezna-
czony jest na cele publiczne.

§ 37

  Ustalenia dla terenu
KD.D.08 o pow. 0,25 ha

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) szerokość w liniach rozgraniczających min.10m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwu-
pasowa, chodnik po obu stronach jezdni, dopuszcza 
się lokalizację ścieżki rowerowej w liniach rozgrani-
czających ulicy;

3) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
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1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5)  zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy 

zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2m.
4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia:
1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza się z 

zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.
6. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, cały teren przezna-
czony jest na cele publiczne.

§ 38

  Ustalenia dla terenów KD.D.09 o pow. 0,30 ha, 
KD.D.10 o pow. 0,35 ha, KD.D.11 o pow. 0,44ha  

i KD.D.12 o pow. 0,42 ha

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) szerokość w liniach rozgraniczających min.10m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupa-
sowa, dopuszcza się chodnik tylko po jednej stronie 
jezdni i lokalizację ścieżki rowerowej w liniach roz-
graniczających ulicy;

3) dostępność:
a) dostęp do drogi bez ograniczeń dla samochodów 

osobowych,
b) wskazane zastosowanie środków technicznych 

lub z zakresu organizacji ruchu ograniczających 
dostęp do drogi dla samochodów ciężarowych,

c) ulica na terenie w przewadze o funkcji miesz-
kaniowej, wskazane jest zastosowanie środków 
ograniczających prędkość pojazdów.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5)  zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy 

zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2m.
4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: do-
puszcza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, wszystkie tereny 
przeznaczone są na cele publiczne.

§ 39

  Ustalenia dla terenu
KD.KX.13 pow. 0,68 ha

1. Przeznaczenie terenu: tymczasowy ciąg pieszo-jezdny 

do czasu realizacji docelowego układu komunikacji na 
terenie opracowania planu, po tym czasie, teren zosta-
nie włączony do sąsiednich terenów elementarnych 
na poszerzenie poszczególnych posesji. Po dokonaniu 
poszerzenia, dla tego terenu obowiązują ustalenia jak 
dla właściwego terenu elementarnego.

2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających;
2) dostępność: dostęp bez ograniczeń.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;
5)  zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu: dojazd do poszczególnych terenów elementar-
nych oraz do pól.

5. Inne ustalenia: nie ustala się.
6. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, cały teren przezna-
czony jest na cele publiczne.

Rozdział 5
Ochrona gruntów rolnych i leśnych

§ 40

1. Na terenie objętym opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego występują grunty 
pochodzenia mineralnego VI klasy bonitacyjnej.

2. Na cele nierolnicze przeznacza się w planie użytki rolne 
o klasie bonitacyjnej VI na glebach pochodzenia mine-
ralnego o łącznej powierzchni 68,93 ha, w tym: Ba/Ps 
VI – 1,9564 ha, Bp/RVI – 2,2565 ha, Dr/Lz VI – 0,2752 
ha, Dr/Ps VI – 9,6067 ha, Bp/PsVI – 48,5592 ha, Bp/LzVI 
– 6,1484 ha, Dr/RVI – 0,1316 ha. Przeznaczenie w/w grun-
tów rolnych na cele nierolnicze nie wymaga zgody, o 
której mowa w art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz U. z 2004r, 
Nr121, poz 1266, uzyskują one zgodę na przeznaczenie 
na cele nierolnicze na podstawie art. 7 ustawy z dnia  
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leś-
nych, (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z późniejszymi zmianami)  
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 41

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lęborka.

§ 42

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lęborku

Małgorzata Bresler
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ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU
  Zgodnie z uchwałą Nr XXVII-249/2004 Rady Miejskiej 
w Lęborku z dnia 29 września 2004 roku Burmistrz Miasta 
Lęborka przystąpił do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - 
Wschód” w Lęborku.
  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi 
w terminie 14 dni od daty zakończenia wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu.
  Projekt planu wyłożono po raz pierwszy do publicznego 
wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 02 czerwca 2008 roku do 30 czerwca 2008 
roku.
  W dniu 19 czerwca 2008 roku odbyła się dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.
Projekt planu wyłożono po raz drugi do publicznego wglą-
du wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 30 sierpnia 2010 roku do 27 września 2010 roku.
W dniu 16 września 2010 roku odbyła się dyskusja pub-
liczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.
  Na podstawie art. 17 pkt 14, ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) Burmistrz 
Miasta Lęborka przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu 
wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Na podstawie art. 20 
ust. 1 w/wym. ustawy Rada Miejska rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag do planu.
  W okresie przewidzianym do składania uwag do 
pierwszego i drugiego wyłożenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork 
- Wschód” w Lęborku nie wpłynęła żadna uwaga.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LX-514/2010
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 10 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISA-

NYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-

TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-

NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
I. Zadania własne gminy
 Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, inansowanych z udziałem środków z budżetu 
gminy zalicza się:
— budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
— budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
— budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
— budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,

 Przepisom o finansach publicznych podlegają in-
westycje, które realizowane są z udziałem środków 
publicznych zdeiniowanych w ustawie o inansach 
publicznych oraz środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych UE. Pozostałe zadania własne gminy z 
zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak
a) zaopatrzenie w energię elektryczną,

b) zaopatrzenie w energię cieplną,
c) zaopatrzenie w gaz,

 podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie są inansowane z udziałem środków z 
budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetycz-
ne zadania własne gminy, inansowane z jej budżetu, 
obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których 
gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

II. Budowa dróg
1. Układ dróg publicznych tworzą:

a) węzeł drogi klasy S – ekspresowa, oznaczony na 
rysunku planu jako KD.S.01,

b) drogi i ulice klasy Z – zbiorcze, oznaczone na rysunku 
planu jako KD.Z.02 i KD.Z.03,

c) ulice klasy L – lokalne, oznaczone na rysunku planu 
jako KD.L.04, KD.L.05, KD.L.06 i KD.L.07,

d) ulice klasy D – dojazdowe, oznaczone na rysunku 
planu jako KD.D.08, KD.D.09, KD.D.10, KD.D.11, 
KD.D.12,

e) tymczasowy ciąg pieszo jezdny, oznaczony na rysun-
ku planu jako KD.KX.13.

2. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą dojazdy, ciągi 
pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu.

3. Do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne 
drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Miej-
skiej.

 Budowa dróg publicznych (gminnych) o znaczeniu 
lokalnym należy do zadań własnych gminy. Kolejność 
budowy poszczególnych dróg będzie uzależniona od 
rozkładu intensywności inwestycji i skoordynowana z 
budową niezbędnego uzbrojenia dla danego terenu. Z 
drugiej strony tereny przeznaczone w planie do zago-
spodarowania będą dopuszczane do zainwestowania 
w taki sposób, by umożliwić spójne przygotowanie 
poszczególnych terenów w zakresie obsługi komunika-
cyjnej i infrastrukturalnej. Ogólne zasady inansowania 
powyższych przedsięwzięć zostały przedstawione w 
punkcie IV. Zasady realizacji inwestycji.

III. Uzbrojenie terenu
 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

zaopatrzenia w wodę
 W planie ustalono następujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:
1) obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej i pro-

jektowanej zabudowy poprzez rozbudowę istnieją-
cego systemu wodociągowego;

2) wodę dla celów p.poż. zapewni się z istniejącej i 
projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w 
hydranty;

3) na obszarze objętym planem zakłada się lokalizację 
końcowego zbiornika wodociągowego i stacji pod-
noszenia ciśnienia wody.

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
kanalizacji sanitarnej
  W planie ustalono następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:

1) wszystkie ścieki sanitarne z istniejącej i projektowa-
nej zabudowy zostaną odprowadzone do oczysz-
czalni ścieków w Lęborku, poprzez projektowaną 
kanalizację sanitarną na terenie osiedla Lębork - 
Wschód, dalej poprzez przepompownię do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej w Lęborku;

2) do czasu realizacji sieci miejskiej kanalizacji sanitar-
nej na działkach położonych w granicach terenów 
4.PU.02 i 4.MN.10, zabudowanych lub posiadających 
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prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomoc-
ną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu w dniu uchwalenia planu, dopuszcza 
się lokalizację nowej zabudowy, rozbudowę i prze-
kształcenia istniejących obiektów pod warunkiem 
wykonania szczelnych zbiorników bezodpływowych 
lub budowy przydomowych ekologicznych oczysz-
czalni ścieków. Na pozostałym terenie wyklucza się 
lokalizację zabudowy bez możliwości odprowadzenia 
ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy kanalizacji 
deszczowej
  W planie ustalono następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej:

1) wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczel-
nych terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, z terenów komunikacji drogowej, 
z powierzchni placów utwardzonych związanych z 
obsługą transportu oraz z terenów o innym użytko-
waniu powodującym zanieczyszczenie wód opado-
wych przed odprowadzeniem do gruntu i do wód 
powierzchniowych wymagają oczyszczenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; obowiązuje oczyszcze-
nie wód opadowych i roztopowych z terenów:
a) PU – tereny funkcji przemysłowych i usługowych, 

UG – tereny funkcji komercyjnych z zabudową 
mieszkaniową,

b) dróg publicznych: KD.S – droga klasy S – ekspre-
sowa i KD.Z – droga klasy Z – zbiorcza, oraz dróg 
niższej klasy obsługujących tereny o przeznacze-
niu określonym w planie jako PU lub UG,

c) tereny parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha;
— dopuszcza się lokalizację indywidualnych syste-

mów oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
na działce inwestora;

2) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów 
oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których 
mowa w pkt 1) wymagają zagospodarowania w 
granicach własnej działki;

3) przed wylotem kanalizacji deszczowej do odbiorni-
ka należy zlokalizować separatory zanieczyszczeń, 
na wprowadzenie wód opadowych do środowiska 
(rowów, cieków) należy uzyskać pozwolenie wod-
noprawne.

IV. Zasady realizacji inwestycji
 Istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność 

inwestycyjną obszaru objętego planem miejscowym 
jest fakt powstania nowego terenu zarówno zabudowy 
mieszkaniowej jaki zapewnienie terenów korzystnych 
do inwestycji dla funkcji komercyjnych.

 Podstawowym zadaniem dla miasta Lębork jest wy-
posażenie obszarów rozwojowych w infrastrukturę 
niezbędną dla rozwoju aktywności gospodarczej i 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Obszary po-
siadające podstawową infrastrukturę są atrakcyjne dla 
inwestorów, nie muszą oni bowiem ponosić dużych 
nakładów na inwestycje towarzyszące. Wychodząc 
naprzeciw inwestorom miasto Lębork stara się, tam 
gdzie to jest niezbędne, wyposażyć teren w kompletną 
infrastrukturę techniczną.

1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania 
będą dopuszczane do zainwestowania w taki sposób, 
by umożliwić spójne przygotowanie poszczególnych 
terenów w zakresie obsługi komunikacyjnej i infra-
strukturalnej.

2. Istotnym celem stanie się bieżące koordynowanie 
realizacji modernizacji oraz rozbudowy sieci drogo-
wej i infrastruktury technicznej.

3. Stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć komplek-
sowych, łączących wykonawstwo robót drogowych 
oraz urządzeń technicznych związanych z drogą z 
innymi branżami infrastruktury technicznej, pozwoli 
uzyskać oszczędności na części wspólnej robót oraz 
rozwiązać problem kolizji technicznych.

  O kolejności aktywizacji terenów rozwojowych będą 
z jednej strony decydować czynniki rynkowe, które 
będą wynikały ze skłonności do sprzedaży gruntów 
po określonych cenach. Z drugiej – miasto Lębork 
będzie uruchamiać tereny tylko w takim zakresie, 
w jakim można je będzie uzbroić i przygotować do 
inwestycji.

  Sąsiedztwo terenów przeznaczonych do zainwe-
stowania jest już częściowo uzbrojone, co będzie 
pozwalało stopniowo otwierać kolejne obszary do 
zagospodarowania.

V. Źródła inansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej

 Źródła inansowania będą stanowić: środki pochodzące 
z budżetu miasta (środki własne), środki pomocowe, 
partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to 
realizowane za pomocą montaży inansowych, ogólnie 
przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.

 Warunkiem pozyskania środków pomocowych jest 
uzyskanie spójności celów strategicznych i realizujących 
je programów rozwojowych z Narodowym Planem 
Rozwoju.

 Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej dla terenu objętego planem miejscowym:
1. Opracowanie planu inansowego zapewniającego 

realizację inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej dla terenu objętego planem, stanowiącego 
podstawę konstruowania budżetów rocznych.

2. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicz-
nymi i prywatnymi umów na współinansowanie 
zapisanych w planie finansowym przedsięwzięć 
będących podstawą budowy montaży inansowych 
niezbędnych do realizacji inwestycji.

3. Zapewnienie inansowania programów lokalnych, w 
takim stopniu, aby miasto posiadało udział własny 
niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe.

4. Wsparcie inansów gminy środkami zewnętrznymi 
(kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), 
w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztow-
ne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa.

5. Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi re-
alizowane będą przez przedsiębiorstwa energetyczne 
posiadające koncesje.


