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UCHWAŁA Nr XXXI/284/09

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

obrębu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 3, ust. 1, art. 15, 
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717 ze zmianami z 2004.04.16, Dz. U.Nr6, poz. 41, 
Nr141,poz. 1492,z 2005 r. Dz. U.Nr 113,poz. 954,Nr130,poz. 
1087, z 2006 r.Dz. U.Nr 45,poz. 319,Nr 225,poz. 1635,
z 2008 r. Dz. U. Nr 123,poz. 803,Nr 199,poz. 1227, Nr 
201,poz. 1237,Nr 220,poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, z 2003 r Dz. U. Nr 80, poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 
2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 
180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420).
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny, 
Gmina Pszczółki.

§ 2

  Plan obejmuje część obszaru miejscowości Różyny w 
granicach określonych na rysunku planu stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospo-
darowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II 

niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 

III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe
3) części grafi cznej w formie rysunku planu stanowią-

cego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 
1:2000

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią 
integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter 
informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala się następujące defi nicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:

  1) Teren funkcyjny – fragment obszaru objętego gra-
nicami opracowania planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną 
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania 
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cy-
frowym.

  2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla jednej lub kilku terenów funkcyjnych

  3) Powierzchnia biologicznie czynna – rozumiana 
według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 
oznaczająca obowiązującą lub nieprzekraczalną 
linię

  5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopusz-
czalna wielkość powierzchni zabudowy określona 
w % wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich 
budynków (mierzona po obrysie ścian zewnętrz-
nych) zlokalizowanych na działce lub w obrębie 
terenu funkcyjnego do powierzchni tej działki lub 
terenu funkcyjnego.

  6) Wysokość zabudowy – rozumiana według Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie

  7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla 
danej strefy funkcyjnej wg klasyfi kacji w punkcie 
3.0. § 5 niniejszej uchwały.

  8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o 
funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 
wiodącej, wg klasyfi kacji w punkcie 3.0. § 5 niniej-
szej uchwały.

  9) Dachy dwuspadowe – dachy główne budynków 
o dwóch symetrycznych połaciach i tych samych 
spadkach

10) Dachy wielospadowe – dachy główne obiektów 
budowlanych składające się z wielospadowych 
połaci o takich samych spadkach

11) Dach główny budynku – połacie dachowe stano-
wiące większą część powierzchni dachu

12) Intensywność zabudowy – stosunek sumy po-
wierzchni kondygnacji nadziemnych mierzonej po 
obrysie ścian zewnętrznych wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce lub na terenie, do po-
wierzchni działki lub terenu.

13) Gabaryt zabudowy – wymiary powierzchni zabudo-
wy, tj., długość i szerokość oraz wymiar wysokości 
zabudowy wg pkt 6.

14) Zapewnienie parkingów –w granicach działki lub 
terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc 
postojowych w liczbie określonej w ustaleniach 
szczegółowych.

15) Rzemiosło – jest to działalność rozumiana Ustawy 
o rzemiośle

16) Usługi, produkcja – działalność gospodarcza okre-
ślona w Polskiej Klasyfi kacji Działalności
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17) Przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw przywołane w ustale-
niach szczegółowych planu. W przypadku uchylenia 
lub zmiany przepisu szczegółowego w planie miej-
scowym dopuszcza się zastosowanie tego przepisu 
przy braku kolizji z ustaleniami szczegółowymi.

18) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegnący 
równolegle do istniejących lub projektowanych 
dróg, do istniejących lub projektowanych tras 
sieci magistralnych lub biegnący wzdłuż linii brze-
gowych wód otwartych. Pas techniczny może być 
włączony do istniejącego pasa drogowego. Pas 
techniczny może być również przeznaczony dla 
przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, 
ciągów pieszych, chodników itp.

19) Tereny komunikacji – za tereny komunikacji uwa-
ża się tereny w liniach rozgraniczających służące 
dostępowi do nieruchomości. Drogi wewnętrzne 
dojazdowe - ustala się o minimalnej szerokości 
10m w granicach własności do nowo wydzielanych 
działek. Dopuszcza się łączenie dróg wewnętrznych 
dojazdowych leżących na granicy własności, po 
udowodnieniu prawa dostęp do terenu nie będące-
go własnością (np. w formie służebności gruntowej 
ustanowionej w formie prawem przewidzianej).

§ 5

1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu 
na poszczególne tereny funkcyjne oddzielone liniami 
rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu.

2. Tereny funkcyjne oznacza się symbolami cyfrowo-lite-
rowymi, określającymi w kolejności:
1) tereny komunikacji i pasów technicznych

a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 
oznaczająca kolejny numer terenu komunikacji 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Kolejny 
numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfa-
betu (bez kropki) określających klasyfi kację terenu 
komunikacji

2) pozostałe tereny funkcyjne
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) 

oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi.

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu 
(bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.

3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące 
ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji:
1) MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wol-

nostojący budynek mieszkalny jednorodzinny
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie 

wolnostojących lub zespolonych obiektów 
budowlanych

— lokalizacja obiektów małej architektury i bu-
dowli związanych z zagospodarowaniem tere-
nu

— lokalizacja urządzeń budowlanych w znaczeniu 
ustawy Prawo budowlane

— lokalizacja dróg wewnętrznych, utwardzenia 

powierzchni gruntu na działkach budowla-
nych

— lokalizacja wolnostojących lub zespolonych 
obiektów gospodarczych takich jak garaże, 
wiaty, altany, itp.

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— lokalizacja tymczasowych obiektów budowla-

nych w znaczeniu ustawy Prawo budowlane
— lokalizacja indywidualnych przydomowych 

oczyszczalni ścieków
— lokalizacja obiektów budowlanych związanych z 

działalnością gospodarczą, mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegóło-
wych uwarunkowań związanych z kwalifi kowa-
niem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem 
inwestycji celu publicznego, określonych we-
dług ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

2) MN,U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wol-

nostojący budynek mieszkalny jednorodzinny 
lub

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
usługami, wolnostojący budynek mieszkalny 
jednorodzinny, rozumiany wg ustawy Prawo 
budowlane lub

— zabudowa usługowa wolnostojąca, wolnosto-
jący budynek rozumiany wg ustawy Prawo 
budowlane

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie 

wolnostojących lub zespolonych obiektów 
budowlanych

— lokalizacja obiektów małej architektury i bu-
dowli związanych z zagospodarowaniem tere-
nu

— lokalizacja urządzeń budowlanych w znaczeniu 
ustawy Prawo budowlane

— lokalizacja dróg wewnętrznych, utwardzenia 
powierzchni gruntu na działkach budowla-
nych

— lokalizacja wolnostojących lub zespolonych 
obiektów gospodarczych takich jak garaże, 
wiaty, altany, itp.

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— lokalizacja tymczasowych obiektów budowla-

nych w znaczeniu ustawy Prawo budowlane
— lokalizacja indywidualnych przydomowych 

oczyszczalni ścieków
— lokalizacja obiektów budowlanych związanych z 

działalnością gospodarczą mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegóło-
wych uwarunkowań związanych z kwalifi kowa-
niem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem 
inwestycji celu publicznego, określonych we-
dług ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

3) MW,U - Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usługowej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
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— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub
— zabudowa usługowa
— zabudowa o funkcji łączonej mieszkaniowo 

– usługowa
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie 

budynków gospodarczych, wiat, garaży
— obiekty małej architektury i budowli związanych 

z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja dróg wewnętrznych, utwardzenia 

powierzchni gruntu na działkach budowla-
nych

— lokalizacja zbiorników retencyjnych
— lokalizacja obiektów służących reklamie z za-

chowaniem wymogów przepisów odrębnych,
— sieci i obiekty infrastruktury lokalizacja urzą-

dzeń budowlanych w znaczeniu art. 3 ust. 9 
ustawy Prawo budowlane

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— tymczasowych obiektów budowlanych w zna-

czeniu art. 3 ust. 5 ustawy Prawo budowlane
— indywidualnych przydomowych oczyszczalni 

ścieków
3) OS - Tereny obiektów sakralnych

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 
formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— obiekty sakralne (kościół, plebania, kaplica, 

itp.).
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:
— obiekty małej architektury i budowle związane 

z zagospodarowaniem terenu,
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej; lo-

kalizacja urządzeń budowlanych w znaczeniu 
ustawy Prawo budowlane,

— zabudowa towarzysząca związana z funkcją 
wiodącą, wolnostojące obiekty gospodarcze,

— lokalizacja dróg wewnętrznych,
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
— tymczasowych obiektów budowlanych w zna-

czeniu ustawy Prawo budowlane
— indywidualnych przydomowych oczyszczalni 

ścieków
4) UO,US,ZP - tereny zabudowy usług publicznych, 

z zakresu sportu i rekreacji publicznej oraz zieleni 
urządzonej publicznej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa usług publicznych
— zabudowa usług oświaty
— realizacja niekubaturowych obiektów sporto-

wych
— realizacja parków, skwerów, zieleńców o funkcji 

przestrzeni publicznej
— realizacja ścieżek pieszych
— realizacja ścieżek rowerowych
— zabudowa o funkcji łączonej usługowo – rekre-

acyjnej
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie 

budynków gospodarczych, wiat, garaży
— obiekty małej architektury i budowli związanych 

z zagospodarowaniem terenu

— lokalizacja dróg wewnętrznych, utwardzenia 
powierzchni gruntu na działkach budowla-
nych

— lokalizacja zbiorników retencyjnych
— lokalizacja obiektów służących reklamie z za-

chowaniem wymogów przepisów odrębnych,
— sieci i obiekty infrastruktury lokalizacja urzą-

dzeń budowlanych w znaczeniu ustawy Prawo 
budowlane

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— tymczasowych obiektów budowlanych w zna-

czeniu ustawy Prawo budowlane
— indywidualnych przydomowych oczyszczalni 

ścieków
5) U,P - Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, skła-

dów i magazynów
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy rzemiosła jako działal-

ność gospodarcza mieszcząca się w granicach 
określonych w Polskiej Klasyfi kacji Działalności 
(wszelkie rodzaje poza wykluczonymi wymie-
nionymi w ustaleniach szczegółowych)

— składy, magazyny
— lokalizacja zabudowy usługowej jako działal-

ność gospodarcza mieszcząca się w granicach 
określonych w Polskiej Klasyfi kacji Działalno-
ści

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu
— wolnostojące budynki lub obiekty budowlane 

związane z produkcją, składami, magazy-
nami, rzemiosłem i usługami, zawierające 
lokal mieszkalny lub wolnostojący budynek 
mieszkalny jednorodzinny (w liczbie 1 budy-
nek jednorodzinny w obrębie nieruchomości) 
przeznaczone dla właścicieli lub zarządców 
nieruchomości

— obiekty małej architektury i budowle związane 
z zagospodarowaniem terenu

— sieci i obiekty infrastruktury technicznej
— drogi wewnętrzne
— garaże, budynki gospodarcze, wiaty itp.

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu
— zabudowa mieszkaniowa nie związana z funkcją 

produkcyjno-usługową
— tymczasowych obiektów budowlanych w zna-

czeniu ustawy Prawo budowlane
— indywidualnych przydomowych oczyszczalni 

ścieków
6) ZC - Tereny cmentarza

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 
formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— ochrona cmentarza
— ochrona układów kompozycyjnych istniejącego 

drzewostanu
— ochrona w max. stopniu rzeźby terenu

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— przebieg infrastruktury technicznej nie kolidu-

jącej z miejscami pochówków
— realizacja ścieżek oraz elementów małej archi-

tektury
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
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— realizacja zabudowy poza obiektami i urządze-
niami związanymi z odtworzeniem i rewaloryza-
cją cmentarza oraz urządzeniami infrastruktury 
technicznej

7) Tereny komunikacji, ciągów pieszo-jezdnych, oraz 
infrastruktury technicznej:

  KGP – tereny dróg głównych przyspieszonych
  KL – tereny dróg lokalnych
  KD – tereny dróg dojazdowych
  W – tereny infrastruktury technicznej wodociągo-

wej
  KK - tereny kolejowe zamknięte - wyłączone z opra-

cowania
 Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne 

niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.

§ 6

1.0. Ustalenia planu (poza dotyczącymi ochrony zacho-
wawczej) odnoszą się do nowych podziałów geode-
zyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian 
wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów oraz 
do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba 
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

1.1. Na terenach funkcyjnych dopuszcza się również 
wydzielanie działek dla potrzeb infrastruktury (stacje 
trafo, przepompownie itp.) poszerzenia istniejących 
dróg oraz wydzielenie nowych dróg wewnętrznych 
(chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej) 
na wniosek podmiotów które mają interes prawny.

1.2. Dopuszcza się zmianę funkcji terenów przeznaczo-
nych na cele infrastruktury technicznej (stacje trans-
formatorowe, przepompownie itp.) i włączenie ich 
do przyległego innego terenu funkcyjnego, jeżeli na 
etapie rozwiązań technicznych lokalizacja tych funkcji 
okazałaby się niezbędna (chyba, że ustalenia szczegó-
łowe stanowią inaczej).

1.3. Gospodarka odpadami winna być prowadzona zgod-
nie z obowiązującymi wymaganiami przepisów praw-
nych, w tym w szczególności z ustawą o odpadach.

1.4. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pocho-
dząca ze źródeł technologicznych, grzewczych i ko-
munikacyjnych, nie może przekraczać dopuszczalnych 
standardów emisyjnych ani powodować przekroczeń 

standardów jakości środowiska, poza terenem obję-
tym daną funkcją.

1.5. Zaleca się wykorzystanie zdjętej w miejscach wykopu 
aktywnej biologicznie warstwy gleby do kształtowania 
terenów zieleni przyobiektowej.

1.6. Na granicach funkcji chronionych musza być spełnione 
wszystkie określone przepisami normy.

1.7. Należy objąć ochroną naturalne i półnaturalne ekosy-
stemy: torfowiska, murawy, solniska, linie brzegowe 
wód, doliny rzeczne, źródła, źródliska oraz rzeki; w celu 
zapewnienia trwałości i różnorodności genetycznej 
dzikich roślin, zwierząt i grzybów zgodnie z przepisami 
odrębnymi w tym m.in.
1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-

ny Środowiska (tekst jednolity: Dz. U.z 2008 r.Nr 
25,poz. 150 ze zm.)

2) Ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r.o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 880, z 2005 r.Nr 
113,poz. 954,Nr 130, poz. 1087)

3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst 
jedn. Dz. U.z 2005 r.Nr239,poz. 2019 ze zm.)

4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-
rząt (tekst jedn. Dz. U.z 2003 r., Nr 106,poz. 1002 ze 
zm.)

5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystę-
pujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U.Nr 220, 
poz. 2237)

6) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
roślin objętych ochroną (Dz. U.Nr 168, poz. 1764)

7) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (Dz. U.Nr 168, poz. 
1765)

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§ 7

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostało wyodrębnionych 59 terenów 
funkcyjnych, ujętych w 19 kartach terenu.
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1. KARTA TERENU Nr 1 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

3. Nr TERENU 1.MN   
POWIERZCHNIA 1,39 ha 

4.
ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
4.1 Dzia ania inwestycyjne realizowa  w nawi zaniu do historycznej zabudowy ruralistycznej wsi, chroni c redniowieczny uk ad lokacyjny 

owalnicowo – placowy i ograniczaj c now  zabudow  zabytkowego placu (nawsia). 

4.2 Now  zabudow  realizowa  na zasadach kontynuacji historycznego uk adu ruralistycznego zabudowy zagrodowej kszta towanej wokó
podwórza gospodarczego i sk adaj cego si  z kilku wolnostoj cych obiektów i winna by  dostosowana do istniej cej zabudowy 
historycznej o parametrach okre lonych szczegó owo w pkt. 8. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu 

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego 
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi. 
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu 
drena owego ca ego obszaru. 

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów 
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone oceny 
warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.

5.5 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.6 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

5.7 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.     

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
6.1 Obszar znajduje si  w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej zespo u ruralistycznego wsi Ró yny, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem graficznym 

6.2 Wszelkie dzia ania inwestycyjne w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej nale y realizowa  w nawi zaniu do historycznego uk adu 
ruralistycznego oraz w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

6.3 Obiekty  o walorach historyczno - kulturowych, oznaczone graficznie na rysunku planu podlegaj  ochronie.  

Zasady ochrony obiektów o walorach historyczno - kulturowych: 
1) Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bry a budynków, kszta t dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym 
wielko  i kszta t otworów drzwiowych i okiennych wraz z podzia em stolarki okiennej), materia y budowlane i kolorystyka 

2) Dopuszcza si  rewaloryzacj , adaptacj , ew. modernizacj  pod warunkiem zachowania form podlegaj cych ochronie, wymienionych 
w pkt. 6.3 ust.1).  

6.4 Now  zabudow  w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej nale y realizowa  na warunkach okre lonych w punkcie 8 
oraz w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Now  zabudow  realizowa  na zasadach kontynuacji historycznego uk adu ruralistycznego zabudowy zagrodowej kszta towanej wokó

podwórza gospodarczego i sk adaj cego si  z kilku wolnostoj cych obiektów 

8.2 Now  zabudow , uzupe nienia, przebudowy, rozbudowy nale y realizowa  na warunkach: 

8.2.1 Wysoko  zabudowy: max 2 kondygnacje nadziemne (ostatnia w formie poddasza)   

Max. wysoko  zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy, wysoko  posadzki parteru do 0,6m od 
poziomu terenu przy wej ciu do budynku. 

Nie zaleca si  podpiwniczenia budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych w
szczególno ci powy ej poziomu pod o y posadzek piwnic.  

8.2.2 Pow. zabudowy: Max. 20% powierzchni pokrycia dzia ki. Zabudow  bry y g ównej nale y realizowa  na rzucie
prostok tów (nie dotyczy ryzalitów, werand, podcieni oraz zabudowy towarzysz cej)

8.2.3 Dachy Dla budynku mieszkalnego dach g ówny – dwuspadowy. K t nachylenia po aci dachowej 22˚÷45˚ . 
Budynki inne ni  mieszkalne – nie okre la si .   

8.2.4 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  w nawi zaniu do tradycji zachowuj c spójno  dla ca ego
zespo u zabudowy w obr bie strefy. 

8.2.5 Zabudowa towarzysz ca: Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem
mieszkalnym lub us ugowym b d  wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu (dla istniej cej
zabudowy zagrodowej do 15,0 m). Dla ca ego zespo u w obr bie jednej posesji zaleca si  jednolite 
pokrycie dachu, kolorystyka oraz materia y. 

8.2.6 Ma a architektura Wzd u  dróg stosowa  ogrodzenie (do 1,5 m wysoko ci) np. ze sztachet drewnianych itp. (z
dopuszczeniem podmurówki), zakaz stosowania ogrodze  z prefabrykowanych elementów
betonowych; ma  architektur  realizowa  w nawi zaniu do tradycyjnych form obiektów takich jak:
krzy e, kapliczki, studnie, go bniki, w dzarnie, piwniczki ziemne; dopuszcza si  reklamy w formie
historycznych wisz cych szyldów o wym. max. 0,30 x 0,6 m mocowanych do cian budynków; 
kolorystyka stonowana; obowi zuje zakaz stosowania bilboardów, neonów i reklam wietlnych.        

8.2.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne lub obowi zuj ce linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy 
nadbudowy budynków istniej cych. 

8.2.8 Pow. biologicznie czynna Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga 
uzgodnienia z zarz dc  sieci. 
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10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 W strefie ochrony konserwatorskiej ochronie podlegaj  historyczne podzia y w asno ciowe oznaczone graficznie na rysunku planu. 

10.2 Dopuszcza si  scalenia dzia ek wtórnych zmierzaj ce do zachowania historycznego podzia u parcelacyjnego. 

10.3 Zakaz podzia u nieruchomo ci na dzia ki budowlane. 

10.4 Dopuszcza si  regulacj  granic oraz zmian  granic funkcji i wydzielenia terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia i dróg (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
11.1 Na terenach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej zieleni 

urz dzonej i zbiorników retencyjnych. 

11.2 Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajduj ce si  w strefie oddzia ywania akustycznego drogi nale y zabezpieczy  przed 
uci liwo ci  zwi zan  z ha asem od drogi przez stosowanie zabezpiecze  tj. ziele  izolacyjna, ekrany akustyczne w postaci budynków 
nie przeznaczonych na pobyt ludzi lokalizowane od strony drogi (budynki gospodarcze, magazyny, gara e itp.), stosownie materia ów 
budowlanych o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia powinny zapewni
dopuszczalny poziom ha asu okre lony w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenie obj tym planem przed 
uci liwo ciami wynikaj cymi z s siedztwa z drog  krajow  nr 1 nale y do zada  w asnych Inwestora i jego nast pców prawnych.            

11.3 Infrastruktur  techniczn  niezwi zan  z gospodark  drogow  nale y lokalizowa  poza liniami rozgraniczaj cymi drog  krajow  w 
odleg o ci zgodnej z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Bli sze odleg o ci wy cznie za zgod
Zarz dcy Drogi.       

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 Parkingi zapewni  w granicach w asno ci w ilo ci: 
min. - 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanie 
min. - 1 miejsce postojowe w przypadku lokalizacji us ug wbudowanych 

12.3 Nale y d y  do ograniczania ilo ci istniej cych zjazdów na drog  krajow  nr 1. Nie dotyczy to nieruchomo ci nie posiadaj cych innego 
dost pu do terenów komunikacji. 

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do 
zbiorników bezodp ywowych, szczelnych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako 
rozwi zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami odr bnymi. 

cieki  deszczowe :             Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w granicach 
w asno ci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 

Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty gospodarcze.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si .

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
16.1 Istniej c  zabudow  o funkcjach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , u ytkowa  i remontowa .

16.2 Istniej c  zabudow  o gabarytach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , remontowa  lub przebudowa .
Rozbudowa istniej cych obiektów winna by  realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.8 

16.3 16.3.1 W obr bie istniej cej zabudowy zagrodowej (istniej cych dzia aj cych gospodarstw rolnych np. w tym te  gospodarstw 
ogrodniczych i sadowniczych) dopuszcza si  inwestycje zwi zane z remontem, przebudow  i rozbudow  istniej cych obiektów oraz 
budow  nowych obiektów o funkcji mieszkalnej oraz nowych obiektów dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. 
ogrodniczego i sadowniczego.  
16.3.2 Dla obiektów mieszkaniowych nale y zachowa  parametry okre lone w pkt. 8 karty.  
16.3.3 Dla obiektów innych ni  mieszkaniowe dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. ogrodniczego i 
sadowniczego ustala si  poni sze parametry: 
1) max. wysoko : 18,0 m; nie dotyczy urz dze  zwi zanych z technologi  produkcji (np. silosy, podajniki i itp.) 
2) liczba kondygnacji: nie okre la si

3) dachy: nie okre la si

4) geometria dachu: nie okre la si .

KARTA TERENU Nr 2 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej 

3. Nr TERENU 2.MN,U 3.MN,U
POWIERZCHNIA 13,50 ha 12,53 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
4.1 Dzia ania inwestycyjne realizowa  w nawi zaniu do historycznej zabudowy ruralistycznej wsi, chroni c redniowieczny uk ad lokacyjny

owalnicowo – placowy i ograniczaj c now  zabudow  zabytkowego placu (nawsia). 

4.2 Zabudowa mo e stanowi  jedynie uzupe nienie istniej cej ju  struktury i winna by  dostosowana do istniej cej zabudowy historycznej o
parametrach okre lonych szczegó owo w pkt. 8. 

 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi.
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu
drena owego ca ego obszaru. 
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5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone oceny
warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.5 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.6 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. 

5.7 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.     

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
6.1 Obszar znajduje si  w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej zespo u ruralistycznego wsi Ró yny, oznaczonej na rysunku planu

symbolem graficznym 

6.2 Wszelkie dzia ania inwestycyjne w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej nale y realizowa  w nawi zaniu do historycznego uk adu
ruralistycznego oraz w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

6.3 W strefie 3. MN,U zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego  

- Dom podcieniowy, nr 32 (obecnie nr 49) w gromadzie Ró yny, Gm. gowo, powiat Gda sk, nr rej. 21/29.01.1949.  

6.4 Prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym opisanym w punkcie 6.3 wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

6.5 Obiekty o walorach historyczno - kulturowych, oznaczone graficznie na rysunku planu podlegaj  zachowaniu i ochronie.  

Zasady ochrony obiektów o walorach historyczno - kulturowych: 
1) Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bry a budynków, kszta t dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym
wielko  i kszta t otworów drzwiowych i okiennych wraz z podzia em stolarki okiennej), materia y budowlane i kolorystyka 

2) Dopuszcza si  rewaloryzacj , adaptacj , ew. modernizacj  pod warunkiem zachowania form podlegaj cych ochronie, wymienionych
w pkt. 6.5 ust.1).  

6.6 Now  zabudow  w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej nale y realizowa  na warunkach okre lonych w punkcie 8 
oraz w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Wysoko  zabudowy: max 2 kondygnacje nadziemne (ostatnia w formie poddasza)   

Max. wysoko  zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy, wysoko  posadzki parteru  do 0,6m od 
poziomu terenu przy wej ciu do budynku. 

Nie zaleca si  podpiwniczenia budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych w
szczególno ci powy ej poziomu pod o y posadzek piwnic. 

8.2 Pow. zabudowy: Max. 20% pow. pokrycia dzia ki. Zabudow  bry y g ównej nale y realizowa  na rzucie prostok tów (nie
dotyczy ryzalitów, werand, podcieni oraz zabudowy towarzysz cej)

8.3 Dachy Dla budynku mieszkalnego dach g ówny – dwuspadowy. K t nachylenia po aci dachowej 22˚÷45˚ . 
Budynki inne ni  mieszkalne – nie okre la si .   

8.4 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  w nawi zaniu do tradycji zachowuj c spójno  dla ca ego
zespo u zabudowy w obr bie strefy. 

8.5 Zabudowa 
towarzysz ca: 

Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem
mieszkalnym lub us ugowym b d  wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu (dla istniej cej
zabudowy zagrodowej do 15,0 m). Dla ca ego zespo u w obr bie jednej posesji obowi zuje jednolite 
pokrycie dachu, kolorystyka oraz materia y. 

8.6 Ma a architektura Wzd u  dróg stosowa  ogrodzenie (do 1,5 m wysoko ci) np. ze sztachet drewnianych itp. (z
dopuszczeniem podmurówki), zakaz stosowania ogrodze  z prefabrykowanych elementów betonowych; 
ma  architektur  realizowa  w nawi zaniu do tradycyjnych form obiektów takich jak: krzy e, kapliczki,
studnie, go bniki, w dzarnie, piwniczki ziemne; dopuszcza si  reklamy w formie historycznych
wisz cych szyldów o wym. max. 0,30 x 0,6 m mocowanych do cian budynków; kolorystyka stonowana;
obowi zuje zakaz stosowania bilboardów, neonów i reklam wietlnych.        

8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne lub obowi zuj ce linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy
nadbudowy budynków istniej cych. 

8.8 Pow. biologicznie 
czynna 

Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 
9.1 Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga

uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

9.2 Cz  obszaru znajduje si  w strefie 150m od cmentarza, gdzie obowi zuje zakaz lokalizowania nowej zabudowy w przypadku 
wyst powania indywidualnych uj  wody; w pasie min. 50 m od cmentarza nie nale y lokalizowa  nowych zabudowa  mieszkalnych,
zak adów produkuj cych artyku y ywno ci, zak adów ywienia zbiorowego b d  zak adów przechowuj cych artyku y ywno ci, zgodnie 
z Rozporz dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie okre lenia, jakie tereny pod wzgl dem sanitarnym s  odpowiednie na
cmentarze.       

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 W strefie ochrony konserwatorskiej ochronie podlegaj  historyczne podzia y w asno ciowe oznaczone graficznie na rysunku planu. 

10.2 Dopuszcza si  podzia  terenu na dzia ki budowlane jedynie zgodnie z rysunkiem planu, z zachowaniem minimalnej powierzchni dzia ki –
700 m

2
 (nie dotyczy dzia ek dla lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn ).

10.3 Dopuszcza si  scalenia dzia ek wtórnych zmierzaj ce do przywrócenia historycznego podzia u parcelacyjnego w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

10.4 Dopuszcza si  regulacj  granic oraz zmian  granic funkcji i wydzielenia terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia i dróg (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
11.1 Na terenach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej zieleni 

urz dzonej i zbiorników retencyjnych. 

11.2 Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajduj ce si  w strefie oddzia ywania akustycznego drogi nale y zabezpieczy  przed
uci liwo ci  zwi zan  z ha asem od drogi przez stosowanie zabezpiecze  tj. ziele  izolacyjna, ekrany akustyczne w postaci budynków 
nie przeznaczonych na pobyt ludzi lokalizowane od strony drogi (budynki gospodarcze, magazyny, gara e itp.), stosownie materia ów
budowlanych o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia powinny zapewni
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dopuszczalny poziom ha asu okre lony w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenie obj tym planem przed 
uci liwo ciami wynikaj cymi z s siedztwa z drog  krajow  nr 1 nale y do zada  w asnych Inwestora i jego nast pców prawnych.            

11.3 Infrastruktur  techniczn  niezwi zan  z gospodark  drogow  nale y lokalizowa  poza liniami rozgraniczaj cymi drog  krajow  w 
odleg o ci zgodnej z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Bli sze odleg o ci wy cznie za zgod
Zarz dcy Drogi.       

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji miejsca parkingowe w ilo ci:
- min. 2 miejsca postojowe / 100 m

2
 pow. u ytkowej us ug 

- min. 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych 
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie 

12.3 Nale y d y  do ograniczania ilo ci istniej cych zjazdów na drog  krajow  nr 1. Nie dotyczy to nieruchomo ci nie posiadaj cych innego
dost pu do terenów komunikacji. 

12.4 Wydzielenie ka dej dzia ki poprzedzi  projektem koncepcyjnym powi za  komunikacyjnych i in ynierskich obejmuj cy obszar min. 1
strefy funkcyjnej dla zapewnienia dojazdów drogami wewn trznymi. Zakaz realizacji dodatkowych zjazdów na drog  krajow .       

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do 
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie 
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami odr bnymi. 

cieki  deszczowe :             Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w 
granicach w asno ci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 

Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty gospodarcze. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si .

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
16.1 Istniej c  zabudow  o funkcjach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , u ytkowa  i remontowa .

16.2 Istniej c  zabudow  o gabarytach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , remontowa  lub przebudowa .
Rozbudowa istniej cych obiektów winna by  realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.8 

16.3 16.3.1 W obr bie istniej cej zabudowy zagrodowej (istniej cych dzia aj cych gospodarstw rolnych np. w tym te  gospodarstw
ogrodniczych i sadowniczych) dopuszcza si  inwestycje zwi zane z remontem, przebudow  i rozbudow  istniej cych obiektów oraz
budow  nowych obiektów o funkcji mieszkalnej oraz nowych obiektów dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np.
ogrodniczego i sadowniczego.  
16.3.2 Dla obiektów mieszkaniowych nale y zachowa  parametry okre lone w pkt. 8 karty.  
16.3.3 Dla obiektów innych ni  mieszkaniowe dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. ogrodniczego i
sadowniczego ustala si  poni sze parametry: 
1) max. wysoko : 18,0 m; nie dotyczy urz dze  zwi zanych z technologi  produkcji (np. silosy, podajniki i itp.) 
2) liczba kondygnacji: nie okre la si

3) dachy: nie okre la si

4) geometria dachu: nie okre la si .

1. KARTA TERENU Nr 3 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej 

3. Nr TERENU 4.MN,U 5.MN,U 6.MN,U 7.MN,U 8.MN,U
POWIERZCHNIA 8,2617 ha 8,43 ha 7,51 ha 2,15 ha 6,32 ha 

Nr TERENU 9.MN,U 10.MN,U
POWIERZCHNIA  1,52 ha  3,46 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w nawi zaniu do historycznej zabudowy ruralistycznej wsi, chroni c redniowieczny uk ad lokacyjny
owalnicowo – placowy i kszta tuj c now  zabudow , w sposób okre lony szczegó owo w pkt. 8, zapewniaj c kontynuacj  tradycji w
zakresie skali i formy zabudowy. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego 
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi.
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu
drena owego ca ego obszaru. 

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych.
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone oceny
warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.

5.5 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.6 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

5.7 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
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Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.     

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
6.1 Obszar znajduje si  w obr bie strefy ochrony ekspozycji zespo u ruralistycznego wsi Ró yny, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

graficznym, gdzie obowi zuje ograniczenie wysoko ci oraz gabarytów nowej zabudowy. 

6.2 Obiekty o walorach historyczno - kulturowych, oznaczone graficznie na rysunku planu podlegaj  zachowaniu i ochronie.  

Zasady ochrony obiektów o walorach historyczno - kulturowych: 
1. Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bry a budynków, kszta t dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym
wielko  i kszta t otworów drzwiowych i okiennych wraz z podzia em stolarki okiennej), materia y budowlane i kolorystyka 

2. Dopuszcza si  rewaloryzacj , adaptacj , ew. modernizacj  pod warunkiem zachowania form podlegaj cych ochronie, wymienionych
w pkt.  1.  

6.4 Now  zabudow  w obr bie strefy ochrony ekspozycji konserwatorskiej nale y realizowa  na warunkach okre lonych w punkcie 8 . 

6.5 Fragment obszaru oznaczony graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej.  

Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gda sku. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Wysoko  zabudowy: max 2 kondygnacje nadziemne (ostania w formie poddasza)   

Max. wysoko  zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy, wysoko  posadzki parteru  do 0,6m od 
poziomu terenu przy wej ciu do budynku. 

Nie zaleca si  podpiwniczenia budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych w
szczególno ci powy ej poziomu pod o y posadzek piwnic. 

8.2 Pow. zabudowy: Max. 20% pow. pokrycia dzia ki. Zabudow  bry y g ównej nale y realizowa  na rzucie prostok tów
(nie dotyczy ryzalitów, werand, podcieni oraz zabudowy towarzysz cej)

8.3 Dachy Dla budynku mieszkalnego dach g ówny – dwuspadowy. K t nachylenia po aci dachowej 22˚÷45˚ . 
Budynki inne ni  mieszkalne – nie okre la si .   

8.4 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  w nawi zaniu do tradycji zachowuj c spójno  dla ca ego
zespo u zabudowy w obr bie strefy. 

8.5 Zabudowa towarzysz ca: Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem
mieszkalnym lub us ugowym b d  wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu (dla istniej cej
zabudowy zagrodowej do 15,0 m). Dla ca ego zespo u w obr bie jednej posesji obowi zuje jednolite 
pokrycie dachu, kolorystyka oraz materia y. 

8.6 Ma a architektura Wzd u  dróg stosowa  ogrodzenie (do 1,5 m wysoko ci) np. ze sztachet drewnianych itp. (z
dopuszczeniem podmurówki), zakaz stosowania ogrodze  z prefabrykowanych elementów betonowych; 
ma  architektur  realizowa  w nawi zaniu do tradycyjnych form obiektów takich jak: krzy e, kapliczki,
studnie, go bniki, w dzarnie, piwniczki ziemne; dopuszcza si  reklamy w formie historycznych
wisz cych szyldów o wym. max. 0,30 x 0,6 m mocowanych do cian budynków; kolorystyka stonowana;
obowi zuje zakaz stosowania bilboardów, neonów i reklam wietlnych.        

8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne lub obowi zuj ce linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy 
nadbudowy budynków istniej cych. 

8.8 Pow. biologicznie czynna Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 
9.1 Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga

uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

9.2 Obszar 7.MN,U znajduje si  w strefie 150m od cmentarza, gdzie obowi zuje zakaz lokalizowania nowej zabudowy w przypadku 
wyst powania indywidualnych uj  wody; w pasie min. 50 m od cmentarza nie nale y lokalizowa  nowych zabudowa  mieszkalnych,
zak adów produkuj cych artyku y ywno ci, zak adów ywienia zbiorowego b d  zak adów przechowuj cych artyku y ywno ci, zgodnie 
z Rozporz dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie okre lenia, jakie tereny pod wzgl dem sanitarnym s  odpowiednie na
cmentarze.       

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  scalenie dzia ek. 

10.2 Dopuszcza si  podzia  terenu na dzia ki budowlane z zachowaniem minimalnej powierzchni dzia ki – 700 m
2
, w strefie 10.MN,U min. 

powierzchnia 500 m
2
; (nie dotyczy dzia ek dla lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn ).

10.3 Dopuszcza si  regulacj  granic oraz zmian  granic funkcji  i wydzielenia terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia i dróg (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
11.1 Na terenach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej zieleni

urz dzonej i zbiorników retencyjnych. 

11.2 Na terenach po o onych w bezpo rednim s siedztwie terenu kolejowego dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  zgodnie z przepisami
odr bnymi dotycz cymi terenów kolejowych. 

11.3 Na terenach po o onych w bezpo rednim s siedztwie terenu kolejowego stosownie do potrzeb zaleca si  staraniem i  na koszt
Inwestora  wprowadzi  zabezpieczenia  akustyczne stanowi ce ochron  od terenu kolejowego. 

11.4 Z uwagi na po o enie terenu w strefie uci liwo ci drogi krajowej nr 1 nale y zachowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami warunki 
dotycz ce dopuszczalnego poziomu ha asu i wibracji (ekrany ochronne, wzmocniona stolarka okienna, itp.) 

11.5 Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajduj ce si  w strefie oddzia ywania akustycznego drogi nale y zabezpieczy  przed 
uci liwo ci  zwi zan  z ha asem od drogi przez stosowanie zabezpiecze  tj. ziele  izolacyjna, ekrany akustyczne w postaci budynków
nie przeznaczonych na pobyt ludzi lokalizowane od strony drogi (budynki gospodarcze, magazyny, gara e itp.), stosownie materia ów
budowlanych o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia powinny zapewni
dopuszczalny poziom ha asu okre lony w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenie obj tym planem przed
uci liwo ciami wynikaj cymi z s siedztwa z drog  krajow  nr 1 nale y do zada  w asnych Inwestora i jego nast pców prawnych. 

11.6 Infrastruktur  techniczn  niezwi zan  z gospodark  drogow  nale y lokalizowa  poza liniami rozgraniczaj cymi drog  krajow  w
odleg o ci zgodnej z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Bli sze odleg o ci wy cznie za zgoda 
Zarz dcy Drogi.       

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji us ug miejsca parkingowe w ilo ci:
-  min. 4 miejsca postojowe / 100 m

2
 pow. u ytkowej us ug (nie dotyczy powierzchni magazynowej) 
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-  min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie 
-  min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 
-  min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie  
-  min. 1 miejsce postojowe / 3 ó ka hotelowe 

12.3 Nale y d y  do ograniczania ilo ci istniej cych zjazdów na drog  krajow  nr 1. Nie dotyczy to nieruchomo ci nie posiadaj cych innego
dost pu do terenów komunikacji. 

12.4 Budowa lub przebudowa zjazdów z  drogi krajowej nr 1 dopuszczalna jest zgodnie z przepisami odr bnymi 

12.5 Wydzielenie ka dej dzia ki poprzedzi  projektem koncepcyjnym powi za  komunikacyjnych i in ynierskich obejmuj cy obszar min. 1 
strefy funkcyjnej dla zapewnienia dojazdów drogami wewn trznymi. Zakaz realizacji dodatkowych zjazdów na drog  krajow .       

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
odr bnymi. 

cieki  deszczowe :             Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w
granicach w asno ci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 

Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty gospodarcze.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si .

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
16.1 Istniej c  zabudow  o funkcjach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , u ytkowa  i remontowa .

16.2 Istniej c  zabudow  o gabarytach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , remontowa  lub przebudowa . Rozbudowa 
istniej cych obiektów winna by  realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.8 

16.3 16.3.1 W obr bie istniej cej zabudowy zagrodowej (istniej cych dzia aj cych gospodarstw rolnych np. w tym te  gospodarstw
ogrodniczych i sadowniczych) dopuszcza si  inwestycje zwi zane z remontem, przebudow  i rozbudow  istniej cych obiektów oraz
budow  nowych obiektów o funkcji mieszkalnej oraz nowych obiektów dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np.
ogrodniczego i sadowniczego.  
16.3.2 Dla obiektów mieszkaniowych nale y zachowa  parametry okre lone w pkt. 8 karty.  
16.3.3 Dla obiektów innych ni  mieszkaniowe dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. ogrodniczego i
sadowniczego ustala si  poni sze parametry: 
1) max. wysoko : 18,0 m; nie dotyczy urz dze  zwi zanych z technologi  produkcji (np. silosy, podajniki i itp.) 
2) liczba kondygnacji: nie okre la si

3) dachy: nie okre la si

4) geometria dachu: nie okre la si .

1. KARTA TERENU Nr 4 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej 

3. Nr TERENU 11.MN,U 12.MN,U 13.MN,U 14.MN,U 15.MN,U 16.MN,U
POWIERZCHNIA 9,10 ha 12,19 ha 3,17 ha 7,57 ha 5,11 ha 18,57 ha 

Nr TERENU 17.MN,U 18.MN,U 19.MN,U 20.MN,U 21.MN,U
POWIERZCHNIA 4,98 ha 20,57 ha 3,15 ha 7,50 ha 21,35 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo
w pkt. 8. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi.
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu
drena owego ca ego obszaru. 

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych.
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów 
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone
oceny warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.

5.5 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.6 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urz dem Gminy
Pszczó ki.

5.7 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.    

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Cz  obszaru oznaczona graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej.  

Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum
Archeologicznego w Gda sku. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
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Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Wysoko  zabudowy: max 3 kondygnacje nadziemne  

Max. wysoko  zabudowy 12 m od poziomu terenu do kalenicy, wysoko  posadzki parteru  do 0,6m od
poziomu terenu przy wej ciu do budynku. 

Nie zaleca si  podpiwniczenia budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych w
szczególno ci powy ej poziomu pod o y posadzek piwnic. 

8.2 Pow. zabudowy: Max. 30% pow. pokrycia dzia ki.  

8.3 Dachy Dla budynku mieszkalnego dach g ówny – wielospadowy. K t nachylenia po aci dachowej 22˚÷45˚ . 
Budynki inne ni  mieszkalne – nie okre la si

8.4 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  w nawi zaniu do tradycji zachowuj c spójno  dla ca ego
zespo u zabudowy w obr bie strefy lub dzia ki. 

8.5 Zabudowa towarzysz ca: Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem 
mieszkalnym lub us ugowym b d  wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu (nie dotyczy
zabudowy zwi zanej z funkcj  obs ugi rolnictwa). Dla ca ego zespo u w obr bie jednej posesji zaleca si
jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materia y. 

8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy 
budynków istniej cych. 

8.8 Pow. biologicznie czynna Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

9.  GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 
9.1 Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga 

uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

9.2 Cz  obszaru oznaczona graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie kontrolowanej przebiegiem gazoci gu redniego
ci nienia. W strefach ochronnych od gazoci gów nie nale y wznosi budynków, urz dza  sta ych sk adów i magazynów, sadzi  drzew 
oraz nie powinna by  podejmowana adna dzia alno  mog ca zagrozi  trwa o ci gazoci gu podczas jego eksploatacji. Projektowane
inwestycje powinny spe nia  wymogi dotycz ce zachowania odleg o ci podstawowych od istniej cych gazoci gów redniego ci nienia
wynikaj ce z Rozporz dzenia Ministra Przemys u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 za . nr 2) oraz wymagania Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 
lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Wszelkie
zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego w strefie ochronnej od gazoci gu nale y ka dorazowo 
uzgodni  z POSD Sp. z o.o. Oddzia  Dystrybucji Gazu w Gda sku. 

10.  SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  scalanie dzia ek. 

10.2 Dopuszcza si  podzia  terenu na dzia ki budowlane z zachowaniem minimalnej powierzchni dzia ki – 700 m
2
 (nie dotyczy dzia ek dla 

lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn ). 

10.3 Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji i wydzielenia terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

11.  SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
11.1 Na terenach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej 

zieleni urz dzonej i zbiorników retencyjnych. 

11.2 Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajduj ce si  w strefie oddzia ywania akustycznego drogi nale y zabezpieczy  przed 
uci liwo ci  zwi zan  z ha asem od drogi przez stosowanie zabezpiecze  tj. ziele  izolacyjna, ekrany akustyczne w postaci
budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi lokalizowane od strony drogi (budynki gospodarcze, magazyny, gara e itp.), stosownie 
materia ów budowlanych o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia powinny
zapewni  dopuszczalny poziom ha asu okre lony w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenie
obj tym planem przed uci liwo ciami wynikaj cymi z s siedztwa z drog  krajow  nr 1 nale y do zada  w asnych Inwestora i jego
nast pców prawnych.                   

11.3 Infrastruktur  techniczn  niezwi zan  z gospodark  drogow  nale y lokalizowa  poza liniami rozgraniczaj cymi drog  krajow  w
odleg o ci zgodnej z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Bli sze odleg o ci wy cznie za 
zgoda Zarz dcy Drogi.       

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji us ug miejsca parkingowe w ilo ci:
-  min. 4 miejsca postojowe / 100 m

2
 pow. u ytkowej us ug (nie dotyczy powierzchni magazynowej) 

-  min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie 
-  min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 
-  min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie  
-  min. 1 miejsce postojowe / 3 ó ka hotelowe 

12.3 W strefach 11.MN,U i 21.MN,U wydzielenie ka dej dzia ki poprzedzi  projektem koncepcyjnym powi za  komunikacyjnych i
in ynierskich obejmuj cy obszar min. 1 strefy funkcyjnej dla zapewnienia dojazdów drogami wewn trznymi. Zakaz realizacji 
dodatkowych zjazdów na drog  krajow .       

12.4 Dla dzia ki nr 161/4 nale y zapewni  s u ebno  przejazdu przez dzia k  nr 161/6. 

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
odr bnymi. 

cieki  deszczowe :            Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w
granicach w asno ci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 

Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty gospodarcze.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
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30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
16.1 Istniej c  zabudow  o funkcjach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , u ytkowa  i remontowa .

16.2 Istniej c  zabudow  o gabarytach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , remontowa  lub przebudowa .

Rozbudowa istniej cych obiektów winna by  realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.8 

16.3 16.3.1 W obr bie istniej cej zabudowy zagrodowej (istniej cych dzia aj cych gospodarstw rolnych np. w tym te  gospodarstw 
ogrodniczych i sadowniczych) dopuszcza si  inwestycje zwi zane z remontem, przebudow  i rozbudow  istniej cych obiektów oraz
budow  nowych obiektów o funkcji mieszkalnej oraz nowych obiektów dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. 
ogrodniczego i sadowniczego.  
16.3.2 Dla obiektów mieszkaniowych nale y zachowa  parametry okre lone w pkt. 8 karty.  
16.3.3 Dla obiektów innych ni  mieszkaniowe dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. ogrodniczego i 
sadowniczego ustala si  poni sze parametry: 
1) max. wysoko : 18,0 m; nie dotyczy urz dze  zwi zanych z technologi  produkcji (np. silosy, podajniki i itp.) 
2) liczba kondygnacji: nie okre la si

3) dachy: nie okre la si

4) geometria dachu: nie okre la si .

1. KARTA TERENU Nr 5 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MW,U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ugowej 

3. Nr TERENU 22.MW,U
POWIERZCHNIA 0,65 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo
w pkt. 8. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi.
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu
drena owego ca ego obszaru. 

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych.
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone 
oceny warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.5 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.

5.6 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urz dem Gminy
Pszczó ki.

5.7 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.    

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Nie ustala si .

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Wysoko  zabudowy: max 4 kondygnacje nadziemne  

Max. wysoko  zabudowy 16 m  

8.2 Pow. zabudowy: Max. 30% pow. pokrycia dzia ki.  

8.3 Dachy Nie okre la si .

8.4 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  w nawi zaniu do tradycji zachowuj c spójno  dla ca ego
zespo u zabudowy w obr bie strefy lub dzia ki. 

8.5 Zabudowa towarzysz ca: Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem
mieszkalnym lub us ugowym b d  wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu. Dla ca ego
zespo u w obr bie jednej posesji zaleca si  jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materia y. 

8.6 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy 
budynków istniej cych. 

8.7 Pow. biologicznie czynna Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga 
uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  scalanie dzia ek. 

10.2 Dopuszcza si  podzia  terenu na dzia ki budowlane z zachowaniem minimalnej powierzchni dzia ki – 700 m
2
 (nie dotyczy dzia ek dla 

lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn ). 

10.3 Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji i wydzielenia terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
Na terenach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej 
zieleni urz dzonej i zbiorników retencyjnych. 

12. KOMUNIKACJA 
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12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji us ug miejsca parkingowe w ilo ci:
-  min. 4 miejsca postojowe / 100 m

2
 pow. u ytkowej us ug (nie dotyczy powierzchni magazynowej) 

-  min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie 
-  min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 
-  min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie  
-  min. 1 miejsce postojowe / 3 ó ka hotelowe 

12.3 Nale y d y  do ograniczania ilo ci istniej cych zjazdów na drog  krajow  nr 1. Nie dotyczy to nieruchomo ci nie posiadaj cych
innego dost pu do terenów komunikacji. 

12.4 Budowa lub przebudowa zjazdów z  drogi krajowej nr 1 dopuszczalna jest zgodnie z przepisami odr bnymi. 

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do 
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
odr bnymi. 

cieki  deszczowe :             Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w
granicach w asno ci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 

Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty gospodarcze.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
16.1 Istniej c  zabudow  o funkcjach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , u ytkowa  i remontowa .

16.2 Istniej c  zabudow  o gabarytach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , remontowa  lub przebudowa .

Rozbudowa istniej cych obiektów winna by  realizowana zgodnie z ustaleniami planu. 

16.3 16.3.1 W obr bie istniej cej zabudowy zagrodowej (istniej cych dzia aj cych gospodarstw rolnych np. w tym te  gospodarstw
ogrodniczych i sadowniczych) dopuszcza si  inwestycje zwi zane z remontem, przebudow  i rozbudow  istniej cych obiektów oraz 
budow  nowych obiektów o funkcji mieszkalnej oraz nowych obiektów dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. 
ogrodniczego i sadowniczego.  
16.3.2 Dla obiektów mieszkaniowych nale y zachowa  parametry okre lone w pkt. 8 karty.  
16.3.3 Dla obiektów innych ni  mieszkaniowe dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. ogrodniczego i 
sadowniczego ustala si  poni sze parametry: 
1) max. wysoko : 18,0 m; nie dotyczy urz dze  zwi zanych z technologi  produkcji (np. silosy, podajniki i itp.) 
2) liczba kondygnacji: nie okre la si

3) dachy: nie okre la si

4) geometria dachu: nie okre la si .

1. KARTA TERENU Nr  6 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

OS tereny obiektów sakralnych 

3. Nr  STREFY 23.OS   
POWIERZCHNIA 0,20 ha   

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Wszelkie dzia ania inwestycyjne winny by  zgodne z zapisami decyzji o wpisie do rejestru zabytków, przywo anej w pkt. 6. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi.
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu
drena owego ca ego obszaru. 

5.

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych.
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone oceny
warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.5 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.6 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. 

5.7 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.     

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
6.1 W strefie zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego  

- ko ció  p.w. w. Wawrzy ca w Rozynach, pow. Pruszcz Gda ski, nr rej. 221/6.08.1962  

6.2 Wszelkie dzia ania inwestycyjne wymagaj  pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy obiekcie 
zabytkowym. 

6.3 Nowe obiekty i elementy ma ej architektury nale y realizowa  na zasadach okre lonych w pkt. 8. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
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Zakaz lokalizacji naziemnych obiektów i urz dze  z zakresu infrastruktury technicznej dla obs ugi terenu. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
Wszelkie elementy ma ej architektury oraz zagospodarowania terenu (obiekty kultu, drogi, cie ki, murki oporowe, ogrodzenia, ziele ,
itp.) nale y kszta towa  na podstawie szczegó owych wytycznych konserwatorskich w nawi zaniu do zachowanych form historycznych
oraz przekazów historycznych, a w przypadku ich braku, w oparciu o analogi . Wskazane jest stosowanie tradycyjnych metod i
materia ów budowlanych. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga 
uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
Zakaz podzia ów geodezyjnych. 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW   
11.1 Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajduj ce si  w strefie oddzia ywania akustycznego drogi nale y zabezpieczy  przed 

uci liwo ci  zwi zan  z ha asem od drogi przez stosowanie zabezpiecze  tj. ziele  izolacyjna, ekrany akustyczne w postaci budynków
nie przeznaczonych na pobyt ludzi lokalizowane od strony drogi (budynki gospodarcze, magazyny, gara e itp.), stosownie materia ów
budowlanych o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia powinny zapewni
dopuszczalny poziom ha asu okre lony w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenie obj tym planem przed
uci liwo ciami wynikaj cymi z s siedztwa z drog  krajow  nr 1 nale y do zada  w asnych Inwestora i jego nast pców prawnych.            

11.2 Infrastruktur  techniczn  niezwi zan  z gospodark  drogow  nale y lokalizowa  poza liniami rozgraniczaj cymi drog  krajow  w
odleg o ci zgodnej z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Bli sze odleg o ci wy cznie za zgod
Zarz dcy Drogi.       

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 Nale y d y  do ograniczania ilo ci istniej cych zjazdów na drog  krajow  nr 1. Nie dotyczy to nieruchomo ci nie posiadaj cych
innego dost pu do terenów komunikacji. 

12.3 Budowa lub przebudowa zjazdów z  drogi krajowej nr 1 dopuszczalna jest zgodnie z przepisami odr bnymi. 

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do 
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
odr bnymi. 

cieki  deszczowe :             Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w
granicach w asno ci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej. 

Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty gospodarcze.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA 
Nie wyst puj

1. KARTA TERENU Nr  7 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

UO,US,ZP tereny zabudowy us ug publicznych, z zakresu sportu i rekreacji publicznej oraz zieleni urz dzonej publicznej

3. Nr  TERENU 24.UO,US,ZP
POWIERZCHNIA 7,10 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo 
w pkt. 8. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1

Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu
wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi.
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu
drena owego ca ego obszaru. 

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych.
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone oceny
warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.

5.5 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.6 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urz dem Gminy
Pszczó ki.  

5.7 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.     
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Cz  obszaru oznaczona graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej.  

Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gda sku. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej  

i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych lub o funkcji zwi zanej z funkcj  wiod c  terenu. 

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
 8.1 Wysoko  dla zabudowy o 

funkcji wiod cej:
Max. wysoko  zabudowy do 15 m  

 8.3 Pow. zabudowy: Do 50% pow. pokrycia dzia ki.  

 8.4 Dachy : Dachy dowolne 

 8.5 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  w nawi zaniu do tradycji zachowuj c spójno  dla ca ego
zespo u zabudowy w obr bie strefy lub dzia ki

 8.6 Zabudowa o funkcji
towarzysz cej: 

Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  zwi zan  z funkcj  wiod c  z zachowaniem spójno ci formy
architektonicznej oraz materia ów w obr bie strefy. 

8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków 
istniej cych. 

8.

8.8 Pow. biologicznie czynna Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE, 
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 

9.

Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga
uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  scalanie dzia ek. 

10.2 Nie dopuszcza si  podzia u terenu. 

10.

10.3 Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji i wydzielenia terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  11.
Na terenach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej zieleni 
urz dzonej i zbiorników retencyjnych. 

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji miejsca parkingowe w ilo ci:
- min. 4 miejsca postojowe / 100 m

2
 pow. u ytkowej us ug (nie dotyczy powierzchni magazynowej) 

- min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne i 
technologiczne : 

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
odr bnymi. 

cieki  deszczowe :             Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w 
granicach w asno ci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej. 

Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty gospodarcze.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

INNE USTALENIA  16.
Dopuszcza si  zabudow  us ug o wiaty oraz innych obiektów zwi zanych z funkcja wiod c .

1. KARTA TERENU Nr  8 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

U,P tereny zabudowy us ugowej, produkcyjnej, rzemios a, sk adów i magazynów 

3. Nr STREFY 25.U,P 26.U,P
POWIERZCHNIA 6,27 ha 1,15 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo
w pkt. 8. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu 

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi. 
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  system
drena owego ca ego obszaru. 

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

5.

5.4 Dzia ania inwestycyjne uzgodni  z w a ciwymi zarz dcami urz dze  melioracyjnych (rowy melioracyjne, drena , itp.) 
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5.5 Zasi g uci liwo ci dla rodowiska prowadzonej dzia alno ci gospodarczej winien by  bezwzgl dnie ograniczony do granic w asno ci
obszaru, do którego inwestor posiada tytu  prawny, a znajduj ce si  w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by
wyposa one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci liwo ciami. 

5.6 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.7 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone 
oceny warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.8 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.9 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.    

5.10 Cenny starodrzew podlega ochronie, wszelkie dzia ania inwestycyjne prowadzi  po uzgodnieniu z Urz dem Gminy Pszczó ki.    

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Fragment obszaru oznaczony graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej.  

Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gda sku. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Wysoko  dla zabudowy o

funkcji wiod cej:
Max. wysoko  zabudowy 12 m od poziomu terenu do kalenicy. 

8.2 Pow. zabudowy: Max. 30% pow. pokrycia dzia ki.  

8.3 Dachy Dowolne 

8.4 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  zachowuj c spójno  dla ca ego zespo u zabudowy w
obr bie strefy lub dzia ki

8.5 Zabudowa o funkcji
towarzysz cej: 

Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  zwi zan  z funkcj  wiod c  z zachowaniem spójno ci formy
architektonicznej oraz materia ów w obr bie strefy. 

8.6 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu 

8.7 Pow. biologicznie czynna Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga
uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  podzia  terenu na dzia ki o powierzchni wynikaj cej z programu i technologii lokalizowanej inwestycji z zachowaniem 

minimalnej powierzchni dzia ki – 700 m
2

(nie dotyczy dzia ek dla lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych z infrastruktur
techniczn ).. 

10.2 Dopuszcza si  regulacj  granic oraz zmian  granic funkcji i wydzielenia terenu dla potrzeb infrastruktury techn. uzbrojenia i dróg (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
11.1 Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej

i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych. 

11.2 Na terenach po o onych w bezpo rednim s siedztwie terenu kolejowego dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  zgodnie z
przepisami odr bnymi dotycz cymi terenów kolejowych. 

11.3 Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajduj ce si  w strefie oddzia ywania akustycznego drogi nale y zabezpieczy  przed 
uci liwo ci  zwi zan  z ha asem od drogi przez stosowanie zabezpiecze  tj. ziele  izolacyjna, ekrany akustyczne w postaci
budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi lokalizowane od strony drogi (budynki gospodarcze, magazyny, gara e itp.), stosownie 
materia ów budowlanych o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia powinny
zapewni  dopuszczalny poziom ha asu okre lony w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenie
obj tym planem przed uci liwo ciami wynikaj cymi z s siedztwa z drog  krajow  nr 1 nale y do zada  w asnych Inwestora i jego
nast pców prawnych.                   

11.4 Infrastruktur  techniczn  niezwi zan  z gospodark  drogow  nale y lokalizowa  poza liniami rozgraniczaj cymi drog  krajow  w
odleg o ci zgodnej z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Bli sze odleg o ci wy cznie za 
zgoda Zarz dcy Drogi.       

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji miejsca parkingowe w ilo ci:
- min. 4 miejsca postojowe / 100 m

2
 pow. u ytkowej us ug (nie dotyczy powierzchni magazynowej) 

- min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 

- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie 

12.3 Nale y d y  do ograniczania ilo ci istniej cych zjazdów na drog  krajow  nr 1, nie dotyczy to nieruchomo ci nie posiadaj cych 
innego dost pu do terenów komunikacji, na warunkach i w uzgodnieniu z Zarz dc  Drogi. 

12.4 Budowa lub przebudowa zjazdów z  drogi krajowej nr 1 dopuszczalna jest zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi oraz na 
warunkach i w uzgodnieniu z Zarz dc  Drogi. 

12.5 Wydzielenie ka dej dzia ki poprzedzi  projektem koncepcyjnym powi za  komunikacyjnych i in ynierskich obejmuj cy obszar min. 1 
strefy funkcyjnej dla zapewnienia dojazdów drogami wewn trznymi. Zakaz realizacji dodatkowych zjazdów na drog  krajow .       

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne 
i technologiczne : 

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do 
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami odr bnymi. 

cieki  deszczowe :             Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w
granicach w asno ci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 
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Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty
gospodarcze.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA 
Dopuszcza si  projektowan  funkcj  mieszkaniow  uzupe niaj c , zwi zan  z prowadzon  dzia alno ci  - max. 1 lokal lub budynek 
mieszkalny  w obr bie nieruchomo ci, przeznaczony dla w a cicieli lub zarz dców nieruchomo ci. 

1. KARTA TERENU Nr 9 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

ZC tereny cmentarza  

3. Nr STREFY 27.ZC
POWIERZCHNIA 1,17 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 

Ochronie podlega rze ba terenu, wody otwarte i ziele  wysoka. 

5. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi.
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu
drena owego ca ego obszaru. 

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych.
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone oceny
warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.5 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. 

5.6 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego.
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.     

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
6.1 Obszar znajduje si  w obr bie strefy ochrony ekspozycji zespo u ruralistycznego wsi Ró yny, oznaczonej na rysunku planu symbolem

graficznym. 

6.

6.2 Ochronie podlega uk ad cmentarza, tj.: 
- uk ad alejek cmentarnych 
- ogrodzenie 
- ziele

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami zwi zanymi z funkcjonowaniem cmentarza np. kaplica cmentarna oraz urz dzeniami
infrastruktury technicznej i elementami ma ej architektury. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 
9.1 Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga

uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

9.2 W pasie min. 50 m od cmentarza nie nale y lokalizowa  nowych zabudowa  mieszkalnych, zak adów produkuj cych artyku y ywno ci,
zak adów ywienia zbiorowego b d  zak adów przechowuj cych artyku y ywno ci, zgodnie z Rozporz dzenia Ministra Gospodarki
Komunalnej w sprawie okre lenia, jakie tereny pod wzgl dem sanitarnym s  odpowiednie na cmentarze. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
Istniej ce podzia y do zachowania i regulacji w zakresie wydzielenia dzia ek oraz zmiany granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury
techn. uzbrojenia (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) i dróg. 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
Na terenach po o onych w bezpo rednim s siedztwie terenu kolejowego dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  zgodnie z przepisami 
odr bnymi dotycz cymi terenów kolejowych. 

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji us ug miejsca parkingowe w ilo ci wynikaj cej z technologii i programu
funkcji. 

13. INFRASTRUKTURA 
Utylizacja odpadów sta ych: Wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na wysypisko mieci, z którego korzysta gmina. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 

Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA 
0 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA 
 Nie wyst puj
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1. KARTA TERENU Nr 10 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej 

3. Nr TERENU 28.MN,U 29.MN,U
POWIERZCHNIA 1,72 ha 0,77 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w nawi zaniu do historycznej zabudowy ruralistycznej wsi, chroni c redniowieczny uk ad lokacyjny 
owalnicowo – placowy i kszta tuj c now  zabudow , w sposób okre lony szczegó owo w pkt. 8, zapewniaj c kontynuacj  tradycji w
zakresie skali i formy zabudowy. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi.
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu
drena owego ca ego obszaru. 

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych.
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone
oceny warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.

5.5 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 

5.6 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urz dem Gminy
Pszczó ki.

5.7 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.     

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
6.1 Obszar znajduje si  w obr bie strefy ochrony ekspozycji zespo u ruralistycznego wsi Ró yny, oznaczonej na rysunku planu symbolem

graficznym, gdzie obowi zuje ograniczenie wysoko ci oraz gabarytów nowej zabudowy. 

6.2 Obiekty o walorach historyczno - kulturowych, oznaczone graficznie na rysunku planu podlegaj  zachowaniu i ochronie.  

Zasady ochrony obiektów o walorach historyczno - kulturowych: 
1. Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bry a budynków, kszta t dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym
wielko  i kszta t otworów drzwiowych i okiennych wraz z podzia em stolarki okiennej), materia y budowlane i kolorystyka 

2. Dopuszcza si  rewaloryzacj , adaptacj , ew. modernizacj  pod warunkiem zachowania form podlegaj cych ochronie, wymienionych
w pkt.  1.  

6.3 Now  zabudow  w obr bie strefy ochrony ekspozycji konserwatorskiej nale y realizowa  na warunkach okre lonych w punkcie 8 . 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Wysoko  zabudowy: max 2 kondygnacje nadziemne (ostania w formie poddasza)   

Max. wysoko  zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy, wysoko  posadzki parteru  do 0,6m od
poziomu terenu przy wej ciu do budynku. 

Nie zaleca si  podpiwniczenia budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych w
szczególno ci powy ej poziomu pod o y posadzek piwnic. 

8.2 Pow. zabudowy: Max. 20% pow. pokrycia dzia ki. Zabudow  bry y g ównej nale y realizowa  na rzucie prostok tów 
(nie dotyczy ryzalitów, werand, podcieni oraz zabudowy towarzysz cej)

8.3 Dachy Dla budynku mieszkalnego dach g ówny – dwuspadowy. K t nachylenia po aci dachowej 22˚÷45˚ . 
Budynki inne ni  mieszkalne – nie okre la si .   

8.4 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  w nawi zaniu do tradycji zachowuj c spójno  dla ca ego
zespo u zabudowy w obr bie strefy. 

8.5 Zabudowa towarzysz ca: Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem 
mieszkalnym lub us ugowym b d  wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu (dla istniej cej
zabudowy zagrodowej do 15,0 m). Dla ca ego zespo u w obr bie jednej posesji obowi zuje jednolite
pokrycie dachu, kolorystyka oraz materia y. 

8.6 Ma a architektura Wzd u  dróg stosowa  ogrodzenie (do 1,5 m wysoko ci) np. ze sztachet drewnianych itp. (z
dopuszczeniem podmurówki), zakaz stosowania ogrodze  z prefabrykowanych elementów betonowych;
ma  architektur  realizowa  w nawi zaniu do tradycyjnych form obiektów takich jak: krzy e, kapliczki, 
studnie, go bniki, w dzarnie, piwniczki ziemne; dopuszcza si  reklamy w formie historycznych
wisz cych szyldów o wym. max. 0,30 x 0,6 m mocowanych do cian budynków; kolorystyka stonowana; 
obowi zuje zakaz stosowania bilboardów, neonów i reklam wietlnych.        

8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne lub obowi zuj ce linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy 
nadbudowy budynków istniej cych. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga
uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  scalanie dzia ek. 

10.2 Dopuszcza si  podzia  terenu na dzia ki budowlane z zachowaniem minimalnej powierzchni dzia ki – 700 m
2
 (nie dotyczy dzia ek dla 

lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn ). 

10.3 Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji i wydzielenia terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
11.1 Na terenach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej 
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zieleni urz dzonej i zbiorników retencyjnych. 

11.2 Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajduj ce si  w strefie oddzia ywania akustycznego drogi nale y zabezpieczy  przed
uci liwo ci  zwi zan  z ha asem od drogi przez stosowanie zabezpiecze  tj. ziele  izolacyjna, ekrany akustyczne w postaci 
budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi lokalizowane od strony drogi (budynki gospodarcze, magazyny, gara e itp.), stosownie
materia ów budowlanych o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia powinny 
zapewni  dopuszczalny poziom ha asu okre lony w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenie 
obj tym planem przed uci liwo ciami wynikaj cymi z s siedztwa z drog  krajow  nr 1 nale y do zada  w asnych Inwestora i jego
nast pców prawnych.                   

11.3 Infrastruktur  techniczn  niezwi zan  z gospodark  drogow  nale y lokalizowa  poza liniami rozgraniczaj cymi drog  krajow w
odleg o ci zgodnej z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Bli sze odleg o ci wy cznie za
zgoda Zarz dcy Drogi.       

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji us ug miejsca parkingowe w ilo ci:
-  min. 4 miejsca postojowe / 100 m

2
 pow. u ytkowej us ug (nie dotyczy powierzchni magazynowej) 

-  min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie 
-  min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 
-  min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie  
-  min. 1 miejsce postojowe / 3 ó ka hotelowe 

12.3 W strefie 28.MN,U wydzielenie ka dej dzia ki poprzedzi  projektem koncepcyjnym powi za  komunikacyjnych i in ynierskich 
obejmuj cy obszar min. 1 strefy funkcyjnej dla zapewnienia dojazdów drogami wewn trznymi. Zakaz realizacji dodatkowych zjazdów
na drog  krajow .       

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami odr bnymi. 

cieki  deszczowe :             Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w 
granicach w asno ci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 

Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty gospodarcze. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
16.1 Istniej c  zabudow  o funkcjach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , u ytkowa  i remontowa .

16.2 Istniej c  zabudow  o gabarytach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , remontowa  lub przebudowa .

Rozbudowa istniej cych obiektów winna by  realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.8 

16.3 16.3.1 W obr bie istniej cej zabudowy zagrodowej (istniej cych dzia aj cych gospodarstw rolnych np. w tym te  gospodarstw
ogrodniczych i sadowniczych) dopuszcza si  inwestycje zwi zane z remontem, przebudow  i rozbudow  istniej cych obiektów oraz
budow  nowych obiektów o funkcji mieszkalnej oraz nowych obiektów dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np.
ogrodniczego i sadowniczego.  
16.3.2 Dla obiektów mieszkaniowych nale y zachowa  parametry okre lone w pkt. 8 karty.  
16.3.3 Dla obiektów innych ni  mieszkaniowe dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. ogrodniczego i
sadowniczego ustala si  poni sze parametry: 
1) max. wysoko : 18,0 m; nie dotyczy urz dze  zwi zanych z technologi  produkcji (np. silosy, podajniki i itp.) 
2) liczba kondygnacji: nie okre la si

3) dachy: nie okre la si

4) geometria dachu: nie okre la si .

1. KARTA TERENU Nr 11 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej 

3. Nr TERENU 30.MN,U 31.MN,U 32.MN,U
POWIERZCHNIA 1,41 ha 3,45 ha 4,22 ha       

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Dzia ania inwestycyjne realizowa  w sposób identyfikuj cy przestrze  poprzez kszta towanie zabudowy okre lone szczegó owo
w pkt. 8. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj  ochronie, konserwacji i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu

wód. Dopuszcza si  regulacj  oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójno ci swobodnego przep ywu wód dla ca ego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegó owymi.
W a ciciele terenów zobowi zani s  utrzymywa  i konserwowa  rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi ce ich w asno .

5.2 W przypadku natrafienia na istniej cy drena  nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu
drena owego ca ego obszaru. 

5.3 Nale y zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych.
Wody opadowe nale y zagospodarowa  w granicach w asno ci, zgodnie z przepisami odr bnymi. 

5.4 Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatno ci do zabudowy ze wzgl du na wyst powanie gruntów
s abono nych, znaczne spadki terenu, dla posadowionych obiektów, na etapie projektów budowlanych powinny by  sporz dzone
oceny warunków geologiczno-in ynierskich w formie dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.      

5.

5.5 Now  zabudow  mo na realizowa  pod warunkiem spe nienia parametrów akustycznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 
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5.6 Starodrzew podlega ochronie, wszelka dzia alno  zwi zana z gospodark  starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urz dem Gminy 
Pszczó ki.

5.7 Projektowane u ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo e stanowi ród a zanieczyszcze  dla rodowiska wodno-gruntowego. 
Nale y zastosowa  takie rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia a  zagro eniom rodowiskowym.     

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Fragment strefy 30.MN,U, oznaczony graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej.  

Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum
Archeologicznego w Gda sku. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej oraz ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i zbiorników  retencyjnych. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
8.1 Wysoko  zabudowy: max 3 kondygnacje nadziemne  

Max. wysoko  zabudowy 12 m od poziomu terenu do kalenicy, wysoko  posadzki parteru  do 0,6m od
poziomu terenu przy wej ciu do budynku. 

Nie zaleca si  podpiwniczenia budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych w
szczególno ci powy ej poziomu pod o y posadzek piwnic. 

8.2 Pow. zabudowy: Max. 30% pow. pokrycia dzia ki.  

8.3 Dachy Dla budynku mieszkalnego dach g ówny – wielospadowy. K t nachylenia po aci dachowej 22˚÷45˚ . 
Budynki inne ni  mieszkalne – nie okre la si

8.4 Kszta towanie formy 
architektonicznej: 

Form  architektoniczn  nale y kszta towa  w nawi zaniu do tradycji zachowuj c spójno  dla ca ego
zespo u zabudowy w obr bie strefy lub dzia ki. 

8.5 Zabudowa towarzysz ca: Dopuszcza si  zabudow  towarzysz c  (gara e, budynki gospodarcze), zespolon  z budynkiem 
mieszkalnym lub us ugowym b d  wolnostoj c  o wysoko ci do 6m od poziomu terenu (nie dotyczy
zabudowy zwi zanej z funkcja obs ugi rolnictwa). Dla ca ego zespo u w obr bie jednej posesji zaleca si
jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materia y. 

8.7 Linie zabudowy: Nale y zachowa  nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy
budynków istniej cych. 

8.8 Pow. biologicznie czynna  Utrzyma  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH ZAPISÓW 

Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga 
uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
10.1 Dopuszcza si  scalanie dzia ek. 

10.2 Dopuszcza si  podzia  terenu na dzia ki budowlane z zachowaniem minimalnej powierzchni dzia ki – 700 m
2
 (nie dotyczy dzia ek dla 

lokalizacji urz dze  i obiektów zwi zanych z infrastruktur  techniczn ). 

10.3 Dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji i wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  
11.1 Na terenach dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodost pnej 

zieleni urz dzonej i zbiorników retencyjnych. 

11.2 Budynki przeznaczone na pobyt ludzi znajduj ce si  w strefie oddzia ywania akustycznego drogi nale y zabezpieczy  przed
uci liwo ci  zwi zan  z ha asem od drogi przez stosowanie zabezpiecze  tj. ziele  izolacyjna, ekrany akustyczne w postaci
budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi lokalizowane od strony drogi (budynki gospodarcze, magazyny, gara e itp.), stosownie
materia ów budowlanych o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej (przegrody budowlane, okna itp.). W/w zabezpieczenia powinny
zapewni  dopuszczalny poziom ha asu okre lony w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na terenie
obj tym planem przed uci liwo ciami wynikaj cymi z s siedztwa z drog  krajow  nr 1 nale y do zada  w asnych Inwestora i jego
nast pców prawnych.                   

11.3 Infrastruktur  techniczn  niezwi zan  z gospodark  drogow  nale y lokalizowa  poza liniami rozgraniczaj cymi drog  krajow w
odleg o ci zgodnej z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Bli sze odleg o ci wy cznie za 
zgoda Zarz dcy Drogi.       

12. KOMUNIKACJA 
12.1 Dojazd z istniej cych i projektowanych dróg publicznych lub wewn trznych. 

12.2 W granicach w asno ci nale y zapewni  w zale no ci od funkcji us ug miejsca parkingowe w ilo ci:
-  min. 4 miejsca postojowe / 100 m

2
 pow. u ytkowej us ug (nie dotyczy powierzchni magazynowej) 

-  min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie 
-  min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych 
-  min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie  
-  min. 1 miejsce postojowe / 3 ó ka hotelowe 

12.3 W strefach 30.MN,U i 31.MN,U wydzielenie ka dej dzia ki poprzedzi  projektem koncepcyjnym powi za  komunikacyjnych i
in ynierskich obejmuj cy obszar min. 1 strefy funkcyjnej dla zapewnienia dojazdów drogami wewn trznymi. Zakaz realizacji
dodatkowych zjazdów na drog  krajow .       

13. INFRASTRUKTURA 
Woda: Z wodoci gu gminnego. 

cieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si  odprowadzenie cieków sanitarnych do
zbiorników bezodp ywowych z udokumentowanym wywozem cieków do oczyszczalni jako rozwi zanie 
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwil  wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nale y je bezwzgl dnie zlikwidowa , a obiekt pod czy  do sieci, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami odr bnymi. 

cieki  deszczowe :             Zagospodarowanie wód deszczowych dla powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych, w
granicach w asno ci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi 

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne ród a ciep a.

Energetyka: Z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci. 

Utylizacja odpadów sta ych: Gromadzone w szczelnych pojemnikach opró nianych okresowo przez uprawnione podmioty gospodarcze. 

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 15 — 1260 — Poz. 259

30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
16.1 Istniej c  zabudow  o funkcjach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , u ytkowa  i remontowa .

16.2 Istniej c  zabudow  o gabarytach innych ni  w ustaleniach planu dopuszcza si  pozostawi , remontowa  lub przebudowa .

Rozbudowa istniej cych obiektów winna by  realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.8 

16.3 16.3.1 W obr bie istniej cej zabudowy zagrodowej (istniej cych dzia aj cych gospodarstw rolnych np. w tym te  gospodarstw
ogrodniczych i sadowniczych) dopuszcza si  inwestycje zwi zane z remontem, przebudow  i rozbudow  istniej cych obiektów oraz 
budow  nowych obiektów o funkcji mieszkalnej oraz nowych obiektów dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np.
ogrodniczego i sadowniczego.  
16.3.2 Dla obiektów mieszkaniowych nale y zachowa  parametry okre lone w pkt. 8 karty.  
16.3.3 Dla obiektów innych ni  mieszkaniowe dla potrzeb istniej cego gospodarstwa rolnego, w tym te  np. ogrodniczego i
sadowniczego ustala si  poni sze parametry: 
1) max. wysoko : 18,0 m; nie dotyczy urz dze  zwi zanych z technologi  produkcji (np. silosy, podajniki i itp.) 
2) liczba kondygnacji: nie okre la si

3) dachy: nie okre la si

4) geometria dachu: nie okre la si .

1. KARTA TERENU Nr  12 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

KGP tereny dróg g ównych przyspieszonych 

3. Nr TERENU 01.KGP
POWIERZCHNIA 7,06 ha   

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Nie dotyczy 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c

pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej cy drena
nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego obszaru. 

5.2 Zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

5.

5.3 Wszelkie cieki wodne przecinaj ce uk ad komunikacyjny nale y skanalizowa .

5.4. Dzia ania inwestycyjne uzgodni  z w a ciwymi zarz dcami, urz dze  melioracyjnych (rowy melioracyjne, drena , itp.) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
6.1 Cz  obszaru znajduje si  w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej zespo u ruralistycznego wsi Ró yny, oznaczonej na rysunku

planu symbolem graficznym 

6.2 Wszelkie dzia ania inwestycyjne w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej nale y realizowa  w nawi zaniu do historycznego uk adu
ruralistycznego oraz w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Droga g ówna przy pieszona stanowi przestrze  publiczn  utrzymywan  przez zarz dc  ustanowionego na podstawie odr bnych 
przepisów. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami infrastruktury technicznej. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 

Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga
uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
Nie dotyczy 

11. SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
1.szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: - zmienna – od 14 m do 32 m, wg rysunku planu, z dopuszczeniem poszerzenia pasa 
drogowego 

2.parametry jezdni: - zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
3. Przebieg i lokalizacj  sieci, obiektów i urz dze  in ynierskich nale y podporz dkowa  obowi zuj cym przepisom szczegó owym oraz
uzgodni  z Zarz dcami lub w a cicielami.   
4. Dopuszcza si  miejscowe zaw enia parametrów okre lonych w pkt.1 na terenach zainwestowanych w zale no ci od lokalnych 
warunków. 

12. KOMUNIKACJA 
Teren stanowi odcinek drogi krajowej nr 1. 

13. INFRASTRUKTURA 
cieki  deszczowe :         Powierzchniowo pod warunkiem spe nienia wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
Lokalizacja obiektów budowlanych (reklamy) od drogi krajowej nr 1 w odleg o ci innej ni  wynika to z przepisów odr bnych wymaga
uzgodnienia zarz dcy drogi. 



Dziennik Urzędowy
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1. KARTA TERENU Nr  13 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

KL tereny dróg lokalnych  

3. Nr TERENU 02.KL 03.KL 04.KL 05.KL 06.KL 07.KL 08.KL
POWIERZCHNIA 0,28 ha 0,20 ha 0,21 ha 0,38 ha 1,62 ha 0,62 ha 0,88 ha 

Nr TERENU 09.KL   
POWIERZCHNIA 1,02 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Nie dotyczy 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c

pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej cy drena
nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego obszaru. 

5.2 Zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

5.3 Wszelkie cieki wodne przecinaj ce uk ad komunikacyjny nale y skanalizowa .

5.

5.4 Dzia ania inwestycyjne uzgodni  z w a ciwymi zarz dcami, urz dze  melioracyjnych (rowy melioracyjne, drena , itp.) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
6.1 Cz  obszaru oznaczona graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej.  

Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum
Archeologicznego w Gda sku. 

6.2 Cz  obszaru znajduje si  w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej zespo u ruralistycznego wsi Ró yny, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem graficznym. Wszelkie dzia ania inwestycyjne prowadzi  w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami infrastruktury technicznej. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 
9.1 Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga 

uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

9.2 Cz  obszaru oznaczona graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie kontrolowanej przebiegiem gazoci gu redniego ci nienia.
W strefach ochronnych od gazoci gów nie nale y wznosi  budynków, urz dza  sta ych sk adów i magazynów, sadzi  drzew oraz nie 
powinna by  podejmowana adna dzia alno  mog ca zagrozi  trwa o ci gazoci gu podczas jego eksploatacji. Projektowane
inwestycje powinny spe nia  wymogi dotycz ce zachowania odleg o ci podstawowych od istniej cych gazoci gów redniego ci nienia 
wynikaj ce z Rozporz dzenia Ministra Przemys u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada  sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 za . nr 2) oraz wymagania Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Wszelkie zamierzenia
inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego w strefie ochronnej od gazoci gu nale y ka dorazowo uzgodni  z 
POSD Sp. zo.o. Oddzia  Dystrybucji Gazu w Gda sku. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
Na terenie dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, 
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
1. szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: - zmienna od 10 m do 19 m, wg rysunku planu 

2. parametry jezdni: - jezdnia 2 x 3,0 m  

3. chodniki: - minimalna szeroko  – 1,5 m; jednostronny lub dwustronny  

4. W obr bie projektowanych linii rozgraniczaj cych dopuszcza si  lokalizacj  infrastruktury technicznej,  pod warunkiem uzyskania
warunków technicznych i zgody Zarz dcy drogi. 

5. Przebieg i lokalizacj  sieci, obiektów i urz dze  in ynierskich nale y podporz dkowa  obowi zuj cym przepisom szczegó owym oraz
uzgodni  z zarz dcami lub w a cicielami. 

11.

6. Dopuszcza si  miejscowe zaw enia parametrów okre lonych w pkt. 1, 2, 3 na terenach zainwestowanych w zale no ci od lokalnych
warunków. 

12. KOMUNIKACJA 
Drogi dojazdowe powi zane s  z uk adem dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu. 

13. INFRASTRUKTURA 

cieki  deszczowe :         Powierzchniowo pod warunkiem spe nienia wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
Nie wyst puj

Poz. 259



Dziennik Urzędowy
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1. KARTA TERENU Nr  14 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

KD tereny dróg dojazdowych 

3. Nr TERENU 010.KD 011.KD 012.KD 013.KD 014.KD   

Poz. 259

POWIERZCHNIA 0,16 ha 0,59 ha 0,26 ha 0,39 ha 0,65 ha 

Nr TERENU 015.KD 016.KD 017.KD 018.KD 019.KD 020.KD
POWIERZCHNIA 0,09 ha 0,53 ha 0,52 ha 0,56 ha 0,08 ha 0,55 ha 

Nr TERENU 021.KD 022.KD
POWIERZCHNIA 0,21 ha 0,75 ha   

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Nie dotyczy 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
5.1 Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c

pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej cy drena
nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego obszaru. 

5.2 Zabezpieczy  odp yw wód opadowych w sposób chroni cy teren przed erozj  wodn  oraz przed zaleganiem wód opadowych. 

5.3 Wszelkie cieki wodne przecinaj ce uk ad komunikacyjny nale y skanalizowa .

5.

5.4 Dzia ania inwestycyjne uzgodni  z w a ciwymi zarz dcami, urz dze  melioracyjnych (rowy melioracyjne, drena , itp.) 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
6.1 Cz  obszaru oznaczona graficznie na rysunku planu znajduje si  w obr bie strefy ochrony ekspozycji zespo u ruralistycznego wsi 

Ró yny. Wszelkie dzia ania inwestycyjne prowadzi  oraz w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

6.2 Cz  obszaru znajduje si  w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej zespo u ruralistycznego wsi Ró yny, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem graficznym. Wszelkie dzia ania inwestycyjne prowadzi  w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

6.3 Cz  obszaru oznaczona graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej.  

Wszelkie dzia ania podlegaj  uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum
Archeologicznego w Gda sku. 

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami infrastruktury technicznej. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 
9.1 Na obszarze wyst puj  napowietrzne linie  elektroenergetyczne. Lokalizacja obiektów w bezpo rednim s siedztwie tych linii wymaga

uzgodnienia z zarz dc  sieci. 

9.2 Cz  obszaru oznaczona graficznie na rysunku planu znajduje si  w strefie kontrolowanej przebiegiem gazoci gu redniego
ci nienia. W strefach ochronnych od gazoci gów nie nale y wznosi  budynków, urz dza  sta ych sk adów i magazynów, sadzi  drzew
oraz nie powinna by  podejmowana adna dzia alno  mog ca zagrozi  trwa o ci gazoci gu podczas jego eksploatacji. Projektowane
inwestycje powinny spe nia  wymogi dotycz ce zachowania odleg o ci podstawowych od istniej cych gazoci gów redniego ci nienia
wynikaj ce z Rozporz dzenia Ministra Przemys u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 za . nr 2) oraz wymagania Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Wszelkie
zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego w strefie ochronnej od gazoci gu nale y ka dorazowo
uzgodni  z POSD Sp. zo.o. Oddzia  Dystrybucji Gazu w Gda sku. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
Na terenie dopuszcza si  wydzielenie dzia ek oraz zmian  granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikaj cych z technologii i przepisów szczegó owych. 

SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
1. szeroko  w liniach rozgraniczaj cych: - zmienna od 10 m do 20 m, wg rysunku planu 

2. parametry jezdni: - jezdnia 2 x 2,5 m 

3. chodniki: - minimalna szeroko  – 1,5 m; jednostronny lub dwustronny  

4. W obr bie projektowanych linii rozgraniczaj cych dopuszcza si  lokalizacj  infrastruktury technicznej,  pod warunkiem uzyskania
warunków technicznych i zgody Zarz dcy drogi. 

5. Przebieg i lokalizacj  sieci, obiektów i urz dze  in ynierskich nale y podporz dkowa  obowi zuj cym przepisom szczegó owym
oraz uzgodni  z zarz dcami lub w a cicielami. 

11.

6. Dopuszcza si  miejscowe zaw enia parametrów okre lonych w pkt. 1, 2, 3 na terenach zainwestowanych w zale no ci od
lokalnych warunków. 

12. KOMUNIKACJA 
Drogi dojazdowe powi zane s  z uk adem dróg publicznych. 

13. INFRASTRUKTURA 

cieki  deszczowe :         Powierzchniowo pod warunkiem spe nienia wymaga  okre lonych w obowi zuj cych przepisach.  

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
30 %  z zastrze eniem rozdzia u VI Uchwa y

16. INNE USTALENIA  
Z dróg dojazdowych oznaczonych symbolem 011 KD i 012 KD obowi zuje zakaz bezpo redniego zjazdu na drog  krajow .    



Dziennik Urzędowy
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1. KARTA TERENU Nr 15 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

KK tereny kolejowe zamkni te - wy czone z opracowania  

3. Nr TERENU 023.KK
POWIERZCHNIA 0,12 ha 

1. KARTA TERENU Nr 16 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

KK tereny kolejowe zamkni te - wy czone z opracowania  

3. Nr TERENU 024.KK
POWIERZCHNIA 0,89 ha 

1. KARTA TERENU Nr 17 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

KK tereny kolejowe zamkni te - wy czone z opracowania  

3. Nr TERENU 025.KK
POWIERZCHNIA 0,08 ha 

1. KARTA TERENU Nr 18 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

KK tereny kolejowe zamkni te - wy czone z opracowania  

3. Nr TERENU 026.KK
POWIERZCHNIA 0,28 ha 

1. KARTA TERENU Nr 19 wie  Ró yny, 1/827-08-06/PP 

2. PRZEZNACZNIE TERENU 

W tereny infrastruktury technicznej wodoci gowej - hydrofornia 

3. Nr TERENU 027.W
POWIERZCHNIA 0,25 ha 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
Ochronie podlega rze ba terenu i ziele .    

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 5.
Nale y zapewni  spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena u, melioracji, itp.) bior c
pod uwag  uwarunkowania terenów przyleg ych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej cy drena
nale y go bezwzgl dnie zachowa  lub prze o y  zachowuj c spójno  systemu drena owego ca ego obszaru. 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wyst puj .

7. WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
Dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej. 

8. PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY 
Zakaz zabudowy poza obiektami i urz dzeniami infrastruktury technicznej wodoci gowej o formach architektonicznych wynikaj cych z 
technologii. 

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW 

W strefie zlokalizowane jest uj cie wody podlegaj ce ochronie, zgodnie z przepisami szczegó owymi. 

10. SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
Dopuszcza si  podzia y wynikaj ce z technologii. 

SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 11.
11.1 Dopuszcza si  lokalizacj  wszelkich urz dze  i obiektów oraz infrastruktury technicznej, nie stwarzaj cych zagro enia dla uj cia wody,

u uzgodnieniu z zarz dc  terenu.   

11.2 Na terenach po o onych w bezpo rednim s siedztwie terenu kolejowego dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  zgodnie z
przepisami odr bnymi dotycz cymi terenów kolejowych. 

12. KOMUNIKACJA 
dost p technologiczny z drogi oznaczonej symbolem 011.KD. 

13. INFRASTRUKTURA 

Nie ustala si

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA I U YTKOWANIA 
Nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI wynikaj ca z art. 36 ust. 4 ustawy 
1%

16. INNE USTALENIA  
Nie wyst puj       
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Rozdział IV
Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

  Stwierdza się zgodność miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną 
Gminy, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki za-
twierdzonym uchwałą Rady Gminy Pszczółki Nr XV/180/01 
z dnia 28.12.2001 r.

Rozdział V
Załączniki do uchwały

§ 9

  Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 – załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącz-
nik Nr 3 do niniejszej uchwały

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 10

  Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości 
nieruchomości wynikająca z art. 36 ust. 4 ustawy

1) 20% z zastrzeżeniem pkt 2 i 3
2) nie określa się dla terenów infrastruktury technicznej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej oraz innych 
inwestycji celu publicznego

3) nie określa się dla terenów stanowiących własność 
Gminy.

§ 11

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Pszczółki do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewo-

dzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pszczółki.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią grafi czną 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Pszczółki

4) Umożliwienia zainteresowanym wglądu do planu miej-
scowego i na wniosek zainteresowanych, wydawanie 
wyrysów i wypisów z planu miejscowego, na zasadach 
określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego za wyjątkiem § 11 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady
Jolanta Przyłucka
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXXI/284/09
Rady Gminy Pszczółki 
z dnia 12 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

fi nansowania, do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Różyny, na terenie gminy Pszczółki

1. Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak adów inwestycyjnych 

uzbrojenia terenu 
Ogó em warto

(z )Lp Opis infrastruktury 
Ilo

m2/mb

Cena jedn.*

( z )
projekt 

1. drogi - o wietlenie 

010.KD, 011.KD, 012.KD, 013.KD, 014.KD,

015.KD, 016.KD, 017.KD, 018.KD, 019.KD, 

020.KD, 021.KD, 022.KD 

5809 240 1 394 160 

2. kanalizacja deszczowa – projektowana 

010.KD, 011.KD, 012.KD, 013.KD, 014.KD,

015.KD, 016.KD, 017.KD, 018.KD, 019.KD,

020.KD, 021.KD, 022.KD 

5809 475 2 759 275 

3. sie  kanalizacji sanitarnej – projektowana 

010.KD, 011.KD, 012.KD, 013.KD, 014.KD,

015.KD, 016.KD, 017.KD, 018.KD, 019.KD,

020.KD, 021.KD, 022.KD 

5809 450 2 614 050 

4. sie  wodoci gowa – projektowana  

010.KD, 011.KD, 012.KD, 013.KD, 014.KD,

015.KD, 016.KD, 017.KD,  019.KD, 021.KD, 

022.KD

4590 350 1 606 500 

5. drogi – projektowane 

010.KD, 011.KD, 012.KD, 013.KD, 015.KD,

016.KD, 017.KD, 019.KD, 021.KD, 022.KD 

4060 240 974 400 

SUMA 9 348 385 

                                                                                                                                                      =  9 348 385 z
UWAGA: przyj to u rednion  cen  jednostkow * metra bie cego infrastruktury technicznej 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 

fi nansowania

 Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Różyny, na terenie gminy Pszczółki.

 Szacunkowy koszt nakładów inwestycyjnych uzbrojenia 
terenu przytoczono powyżej, według tabeli.

 Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje 
w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet obejmu-
jący wysokość i przedmiot finansowania. Każdego 
roku gmina występuje również o pozyskanie środków 
celowych (dotacje i inne fundusze związane z ochroną 
środowiska, w tym fundusze unijne).

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXXI/284/09
Rady Gminy Pszczółki 
z dnia 12 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny, 

na terenie gminy Pszczółki 

Rada Gminy Pszczółki, po zapoznaniu się z uwagami 
nieuwzględnionymi przez Wójta Gminy Pszczółki, po-
stanawia odrzucić w części następującą uwagę, jako 
nieuzasadnioną:

 I – uwagi nieuwzględnione do wyłożonego do pub-
licznego wglądu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w terminie od 07.03.2008 r. do 
31.03.2008 r.:
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mieszkalnych, uwaga o szerokości projektowanych 
dróg.

 II – uwagi nieuwzględnione do wyłożonego do pub-
licznego wglądu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w terminie od 08.12.2008 r. do 
31.12.2008 r.:
4. uwaga z dnia 14.01.2009 r. - Piotr Czajkowski – nie-

uwzględniona w części dotyczącej: dopuszczalne 
nachylenia kąta połaci dachowych w budynkach  
mieszkalnych, dopuszczenie przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

1. uwaga z dnia 12.03.2008 r. - Krystyna Wrona – do-
tycząca: likwidacji drogi oznaczonej symbolem 021.
KD

2. uwaga z dnia 10.04.2008 r. - Piotr Czajkowski – nie-
uwzględniona w części dotyczącej: dopuszczalne 
nachylenia kąta połaci dachowych w b u d y n k a c h 
mieszkalnych, dopuszczenie przydomowych oczysz-
czalni ścieków, uwaga o szerokości projektowanych 
dróg.

3. uwaga z dnia 12.05.2008 r. - Mariusz Anioła – nie-
uwzględniona w części dotyczącej: dopuszczalne 
nachylenia kąta połaci dachowych w budynkach 
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UCHWAŁA Nr XXXIII/105/09

Rady Gminy Puck

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi WIDLINO, 

obręb SŁAWUTOWO w gminie Puck.

  Na podstawie art. 15 i art. 20 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. 
U. z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, 
Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) 
Rada Gminy Puck uchwala, co następuje:

Rozdział I
PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

1. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust. 
4 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy PUCK okre-
ślonymi w Uchwale nr XXVI/86/2000 r. Rady Gminy 
Puck z dnia 03 października 2000 r. wraz ze zmianami 
uchwalonymi Uchwałą nr IX/69/03 i IX/70/03 Rady Gmi-
ny Puck z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie uchwalania 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Puck i zmianami uchwalonymi 
Uchwałą nr XXVIII/6/05 Rady Gminy Puck z dnia 03 
lutego 2005 r.

2. Rozstrzyga się uwagi złożone do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej 
części wsi Widlino, obręb Sławutowo w gminie Puck 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji oraz zasadach 
fi nansowania zapisanych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego zachodniej części wsi 
Widlino, obręb Sławutowo w gminie Puck inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do 
zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały.

4. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck.

5. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na 
rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. Plan obejmuje obszar o 
powierzchni ok. 25,73 ha, położony po zachodniej 
stronie drogi wojewódzkiej nr 216 oraz po północnej 
i południowej stronie ul. Spacerowej w Widlinie obręb 
Sławutowo.

§ 2

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 
określenie zasad zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej 
obszaru objętego planem z uwzględnieniem zakresu 
ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.).

2. Plan nie określa granic obszarów i terenów, o których 
mowa w art. 15 ust. 3. pkt 1), 2), 3), 5), 6) ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

3. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów 
pod budowę obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

§ 3

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa się z:
1) części tekstowej - ustaleń planu, stanowiących treść 

niniejszej uchwały,
2) części grafi cznej – rysunku planu w skali 1:2000, 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego 
do publicznego wglądu, stanowiących załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięć o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich fi nansowania, stanowiących załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.


