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ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 
do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu beglar-
skiego przy ul. GdaMskiej.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania.

1. Na obszarze opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od  

działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie 
Portu beglarskiego przy ul. GdaMskiej przewiduje siC nastCpu-
j>ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,  
które nalec> do zadaM własnych gminy:

1) inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy układu 
komunikacyjnego:
a) realizacja parkingów ogólnodostCpnych;

b) realizacja publicznych ci>gów pieszych których prze-
bieg wyznaczono orientacyjnie na rysunku planu.

2) inwestycje w zakresie modernizacji sieci wodoci>go-
wej.

3) inwestycje w zakresie modernizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej:
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym nowych 

ruroci>gów tłocznych z dostosowaniem do projekto-
wanego zagospodarowania terenu;

b) przebudowa czCWci istniej>cych odcinków sieci.
4) inwestycje w zakresie modernizacji sieci i urz>dzeM 

kanalizacji deszczowej, w tym lokalizacji urz>dzeM 
oczyszczaj>cych (osadników i separatorów substancji  
ropopochodnych).

2. Budowa i modernizacja poszczególnych elementów infra-
struktury technicznej jest zadaniem własnym gminy i moce 
być fi nansowana z budcetu Miasta Krynicy Morskiej lub 
współfi nansowana ze Wrodków zewnCtrznych.

3. Nie okreWla siC szczegółowego harmonogramu realizacji 
wycej wymienionych inwestycji.
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UCHWAŁA Nr XXV/177/2008

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 

pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej 

dla fragmentów terenu połoconych na południe od ul. GdaMskiej.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.  
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803) i art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, 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, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, 
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Krynicy 
Morskiej uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Maj>c na uwadze ustalenia “Studium uwarunkowaM i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej” 
uchwalonego uchwał> nr III/24/02 Rady Miasta Krynica Morska 
z 30 grudnia 2002 r. uchwala siC zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego po-
miCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki 
nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów 
terenu połoconych na południe od ul. GdaMskiej, zwan> dalej 
“zmian> planu”. Granice opracowania zmiany planu przebiega-
j> po liniach rozgraniczaj>cych tereny obejmuj>ce nastCpuj>ce 
grupy:
  A. – 9.U i 10.MU o powierzchni 1,61 ha,
  B. – 11.MU i 12.Up o powierzchni 0,86 ha,
  C. – 23.MU i 24.Up o powierzchni 0,63 ha,
  D. – 25.MU i 26.MU o powierzchni 1,73 ha,
  E. – 30.Up i 31.MU o powierzchni 1,76 ha.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego zmian> planu na 
10 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, ozna-
czonych symbolami zgodnymi z ustaleniami w § 1 i ich 
przeznaczenie wg nastCpuj>cej klasyfi kacji:

 U – Tereny zabudowy usługowej
 MU – Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
 Up – Tereny parkingów ogólnodostCpnych.
2. Przeznaczeniem terenu moce być wiCcej nic jedna funkcja 

według klasyfi kacji przyjCtej w ustCpie 1 niniejszego para-
grafu.

3. Na obszarze zmiany planu dopuszcza siC jedynie usługi 
nie zakłócaj>ce funkcji mieszkaniowej, usługi nieuci>cliwe, 
których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopusz-
czalnych standardów jakoWci Wrodowiska przewidzianych 
dla zabudowy mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje 
innych zakłóceM funkcji mieszkaniowej takich jak:

 nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniaj>cy dostCp 
do budynków mieszkalnych.

4. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 
dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla po-
szczególnych wydzielonych terenów, zawarte s> w kartach 
terenów w § 7 ustCp 2. Zakres funkcji dopuszczonych na 
danym terenie jest ograniczony regulacjami zawartymi 
w karcie danego terenu.

5. Stawki procentowe dla poszczególnych terenów połoco-
nych na obszarze opracowania zmiany planu, na podstawie 
których ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
Ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, okreWlono w pkt 10 kart poszczególnych 
terenów w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.
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6. Dopuszcza siC wznoszenie tymczasowych obiektów bu-
dowlanych na całym obszarze planu, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi zawartymi w pkt 4 kart poszczególnych 
terenów w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały, na czas nie dłucszy 
nic 120 dni.

§ 3

  Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego dla obszaru opracowania zmiany planu:

1) Zagospodarowanie czCWci obszaru jednostki przestrzen-
nej nie moce ograniczać mocliwoWci zagospodarowania 
pozostałej jej czCWci, zgodnego z zasadami ustalonymi 
w niniejszej uchwale.

2) Wskaaniki regulacyjne dla zabudowy:
a) intensywnoWć zabudowy wyracona przez:
  — powierzchniC zabudowy;
  — wysokoWć zabudowy;
b) wielkoWć działki;
c) powierzchnia biologicznie czynna;
d) szerokoWć elewacji;
e) geometria dachu.

3) Terenami publicznymi w obszarze objCtym zmian> 
planu s> tereny ci>gów pieszych. Regulacje ogrodzeM 
polegaj> na ustaleniu zasad kształtowania ogrodzeM od  
przestrzeni publicznych – wymagaj>cych zgłoszenia 
właWciwemu organowi zgodnie z ustaw> Prawo Budow-
lane.

§ 4

  Na obszarze opracowania zmiany planu znajduj> siC na-
stCpuj>ce tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na 
podstawie odrCbnych przepisów:

1) Fragment obszaru opracowania zmiany planu połocony 
jest w granicach morskiego portu rybackiego w Łysicy; 
wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej.

2) Zgodnie z Ustaw> o obszarach morskich Rzeczypospo-
litej Polskiej i administracji morskiej i Rozporz>dzeniem 
Rady Ministrów w sprawie okreWlenia minimalnej i mak-
symalnej szerokoWci pasa technicznego i ochronnego 
oraz sposobu wyznaczania ich granic, teren objCty 
opracowaniem zmiany planu z wył>czeniem terenu portu 
znajduje siC w obszarze pasa nadbrzecnego brzegu 
morskiego. Wszystkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu połoconego w obrCbie pasa 
nadbrzecnego brzegu morskiego nalecy uzgodnić z 
właWciwym terytorialnie organem administracji mor-
skiej.

3) Obszar planu znajduje siC na terenie Parku Krajobra-
zowego „Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> 
przepisy prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miej-
scowego w kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku 
Krajobrazowego „Mierzeja WiWlana”.

4) Obszar planu połocony jest w całoWci w zasiCgu Spe-
cjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany 
PLB280010 i w czCWci w zasiCgu Specjalnej Ochrony 
Ptaków Zalew WiWlany PLB280010. W odniesieniu do 
tych obszarów obowi>zuje ustawa o ochronie przyrody, 
w której „Zabrania siC podejmowania działaM mog>cych 
w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodni-
czych oraz siedlisk gatunków roWlin i zwierz>t, a takce 
w istotny sposób wpłyn>ć negatywnie na gatunki, dla 
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000”. Ponadto dla obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków 
Zalew WiWlany PLB280010 obowi>zuje Rozporz>dzenie 
Ministra Vrodowiska w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000.

5) Obszar planu znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do 
rejestru zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na 
zachowanie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu 
i obiektów zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie 
właWciwego konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

6) Teren objCty planem znajduje siC w obszarze bezpo-
Wredniego zagrocenia powodzi>. Na obszarze planu, dla 
robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym.

7) Dla obszaru planu nalecy załocyć utworzenie i utrzymy-
wanie ochrony przeciwpowodziowej od strony Zalewu 
WiWlanego przed wod> co najmniej 100- letni> (poziom 
bezpieczeMstwa 100), a dla czCWci terenu połoconego 
w porcie przed wod> co najmniej 200- letni> (poziom 
bezpieczeMstwa 200).

§ 5

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji:

1) Obszar opracowania obsługiwać bCd> przyległe drogi 
publiczne nie objCte zmian> planu.

2) Ogólne zasady obsługi parkingowej:
a) dla nowo realizowanej zabudowy zgodnie z przezna-

czeniem ustalonym w planie:
— w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 

miejsca postojowe na 1 dom;
— w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 

miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodat-
kowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkaM;

— w zabudowie jednorodzinnej z pokojami goWcin-
nymi – 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 
parkingowe na 1 pokój lub apartament;

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe 
na 100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii 
– 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc konsump-
cyjnych;

b) miejsca parkingowe i garace, o których mowa w 
punktach poprzednich, nalecy rozmieszczać w ob-
rCbie działki budowlanej wyrócnionej dla budynków 
obsługiwanych;

c) nie s> miejscami parkingowymi w rozumieniu przepi-
sów niniejszego paragrafu miejskie miejsca parkingo-
we w pasach drogowych ulic publicznych przyległych 
do obszaru opracowania zmiany planu.

§ 6

1. Ustalenia dotycz>ce zasad obsługi obszaru urz>dzeniami 
i sieciami infrastruktury technicznej na obszarze opraco-
wania zmiany planu zawarto w poszczególnych kartach 
terenu w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Na całym obszarze planu dopuszcza siC lokalizacjC małych 
obiektów infrastruktury technicznej oraz sieci podziemnych 
infrastruktury miejskiej. Dopuszcza siC modernizacjC ist-
niej>cych urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej. Nie 
ustala siC wielkoWci działek budowlanych przeznaczonych 
dla urz>dzeM infrastruktury technicznej.

3. Zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiCcia 
na liniC kablow> zlokalizowan> w drogach.

§ 7

1. WyjaWnienie pojCć ucytych w planie:
1) Działka – działka budowlana w rozumieniu przepisów 
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art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 
10 maja 2003 r.) i innych odrCbnych przepisów prawa 
powszechnie obowi>zuj>cego.

2) IntensywnoWć zabudowy – wartoWć wyracona procentem 
powierzchni zabudowy działki i dopuszczaln> wysokoW-
ci> zabudowy.

3) Kolor tradycyjny dachówki ceramicznej – naturalny kolor 
wypalonej gliny lub odcienie od szaroWci do grafi tu.

4) Kształt dachu – w dachach dwuspadowych dopuszcza 
siC naczółki, okna dachowe i lukarny tego samego 
rodzaju, harmonijnie wpisane w połać dachow>, o ile 
zapisy w kartach poszczególnych terenów nie stanowi> 
inaczej; rozbudowa budynków nie przekraczaj>ca 20% 
powierzchni zabudowy budynku istniej>cego nie wyma-
ga stosowania ustaleM dotycz>cych kształtu dachu.

5) Linie zabudowy nieprzekraczalne – linie ograniczaj>ce 
obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie budynków 
oraz budowli okreWlonych w ustaleniach planu; linie nie 
dotycz> okapów i gzymsów wysuniCtych nie wiCcej nic 
0,8 m oraz balkonów, wykuszy wysuniCtych nie wiCcej 
nic 1,3 m, zadaszeM nad wejWciami, ryzalitów, przedsion-
ków, schodów zewnCtrznych, pochylni, tarasów, czCWci 
podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia 
planu nie wnosz> inaczej.

6) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy 
pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa na 
działce budowlanej, a takce 50% sumy nawierzchni ta-
rasów i  stropodachów, urz>dzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> 
wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2.

7) Powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod zabu-
dowC) wyznaczona przez rzut pionowy najdalej wysuniC-
tych zewnCtrznych krawCdzi budynku na powierzchniC   
terenu (na danej działce budowlanej, posesji) okreWlona 
jest wielkoWci> wyracon> w metrach kwadratowych b>da 
stosunkiem, wyraconym w procentach powierzchni 
zabudowy do powierzchni działki budowlanej.

    Do powierzchni zabudowy nie wlicza siC:
— powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci nie 

wystaj>cych ponad powierzchniC terenu istniej>ce-
go,

— powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów 
zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, markiz, 
wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego.

8) Stawka procentowa – podstawa do naliczenia jednora-
zowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlona w 
stosunku procentowym do wzrostu wartoWci nierucho-
moWci w zwi>zku z uchwaleniem planu, na zasadach 
okreWlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

9) Rekompozycja – zmiana formy zespołu lub budynku 
(kompozycji elewacji i/lub detalu, materiałów, formy da-
chu) z dostosowaniem do ustaleM zawartych w planie.

10) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna 
liczba miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić na 
terenie działki budowlanej stanowi>cej przedmiot inwe-
stycji lub w poblicu – na terenie, do którego inwestor ma 
tytuł prawny. Nie s> miejscami parkingowymi miejskie 
miejsca parkingowe w pasach drogowych ulic.

11) WysokoWć zabudowy – podana w karcie terenu słucy 
do okreWlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu 
projektowanych budynków:
a) wysokoWć wyracona w metrach to pionowy wymiar 

budynku liczony od poziomu projektowanego lub 
urz>dzonego terenu do kalenicy, punktu zbiegu 
połaci dachowych b>da górnej krawCdzi Wciany ze-

wnCtrznej, gzymsu lub attyki (nie dotyczy kominów 
i akcentów architektonicznych);

b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to 
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków, przy czym przez pod-
dasze ucytkowe rozumie siC kondygnacjC w dachu 
stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi.

2. Karty terenów:
1) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁKI 
Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 9.U
2. Powierzchnia: 0,40 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy:

— na działce nr 580/1 – do 25%;
— na pozostałym terenie – do 50%;

c) powierzchnia biologicznie czynna:
— na działce nr 580/1 – nie mniej nic 40%;
— na pozostałym terenie – nie mniej nic 20%;

d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem 
zmiany planu;

e) forma zabudowy – nie ustala siC;
f)  mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych w nastC-
puj>cym zakresie i według nastCpuj>cych zasad:
— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami nie-

przekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy dopuszcza 
siC obiekty tymczasowe zwi>zane z funkcjonowaniem  
zabudowy zrealizowanej na podstawie ustaleM niniej-
szej uchwały;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 
zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych.

h) realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parteru) 
na wysokoWci rzCdnej minimum +1,60 m n.p.m. – nie 
dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3 z wyj>tkiem istniej>cej zabudowy 
czterokondygnacyjnej na działce nr 579/2, której 
wysokoWć uznaje siC za zgodn> z planem;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;
— kształt dachu – dwuspadowy;

Poz. 1477



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 72 — 5093 —

— pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyj-
nym;

d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— zwi>zanych funkcjonalnie z istniej>c> i zrealizowan> 

zabudow> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 
w formie  werand lub pawilonów wystawowych, 
handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych, o 
przekryciu namiotowym, powłok pneumatycznych i 
o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 
formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obry-
sie obiektu nie wiCkszej nic 100 m2 i wysokoWci do 
4 m;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 
dowolnym gabarycie, formie, rodzaju konstrukcji i 
materiale;

e) inne:
— zakazuje siC lokalizacji w budynku suteren i piwnic z 

pomieszczeniami innymi nic techniczne i gospodar-
cze;

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC o 
innych parametrach nic ustalone w punkcie 4.2. lit. 
a)-c), zrealizowan> w oparciu o wymagane prawem 
zezwolenia jako zgodn> z planem; ustalenia dotycz>-
ce zasad kształtowania zabudowy w punkcie 4.2.lit. 
a)-c) dotycz> równiec odbudowy, rozbudowy czy 
nadbudowy istniej>cej zabudowy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; dla robót 

oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego  

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w 
Prawie Wodnym.

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.;
c) zagospodarowanie terenu w odległoWci 7,5 m od osi 

istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 
kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – zakazu-
je siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników reklamowych 
i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) budynek hotelu Kahlberg – ochrona bryły, gabarytów, 

rodzaju pokrycia dachowego, oryginalnego detalu;
b) nieruchomoWć gruntowa:

— aleja lipowa wzdłuc ul. BosmaMskiej oraz starodrzew 
zwi>zany z powstaniem hotelu – ochrona i pielCgna-
cja;

— zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem 
ustaleM z punktu 4;

— likwidacja zabudowy substandardowej deprecjonuj>-
cej walory przestrzeni chronionej.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w  
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

c) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. BosmaMskiej i planowanej 

drogi dojazdowej 49.KD-D;
b) wymagania parkingowe:

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 
parkingowe na 1 pokój lub apartament;

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 
100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii – 3 
miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 

nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 
jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach 
wirowych) do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych aródeł ciepła; dopuszcza siC dogrzewanie poprzez 
kominki opalane drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu:
a) zaleca siC likwidacjC lub rekompozycjC obiektów dezin-

tegruj>cych przestrzeM, oznaczonych na rysunku zmiany 
planu;

b) zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiC-
cia na liniC kablow>.

2) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁKI 
Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 10.MU
2. Powierzchnia: 1,21 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>cym, 

z wyj>tkiem czCWci działki 582/1, której dopuszcza siC 
podział na działki nie mniejsze nic 1200 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 25% z wyj>tkiem terenu 
stanowi>cego czCWć działki nr 585, dla którego nie ustala 
siC;
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c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50% 
z wyj>tkiem terenu stanowi>cego czCWć działki nr 585, 
dla którego nie ustala siC;

d) linie zabudowy nieprzekraczalne – warunkowana prze-
biegiem istniej>cego kolektora kanalizacji sanitarnej, 
w odległoWci nie mniejszej nic 2 m od osi kolektora i 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

e) forma zabudowy – wolno stoj>ca, dopuszcza siC ł>czenie 
zabudowy wzdłuc drogi dojazdowej 45.KD-D;

f)  mała architektura:
— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały z wyj>tkiem posesji przy ul. GdaM-
skiej 116, 118, 120;

— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami 
nieprzekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy – do-
puszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funk-
cjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 
zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych;

— dopuszcza siC tymczasowe zjazdy z ul. GdaMskiej 
do czasu realizacji dróg dojazdowych 45.KD-D lub/i 
49.KD-D, lecz nie dłucej nic do 2018 r.;

h) inne:
— realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parte-

ru) na wysokoWci rzCdnej min. +1,60 m n.p.m. – nie 
dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych;

— na działce nr 585 dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy 
na granicy miCdzy działkami nr 585 i 584;

— usługi minimum w parterach budynków zlokalizowa-
nych wzdłuc drogi dojazdowej 45.KD-D.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;
— kształt dachu – dwuspadowy;
— pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyj-

nym;
d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— do czasu docelowego zagospodarowania terenu z 

wyj>tkiem posesji przy ul. GdaMskiej 116, 118, 120 i na 
terenie objCtym pozwoleniem na budowC – dopusz-
cza siC tymczasowe obiekty budowlane o dowolnym 
gabarycie, formie, rodzaju konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 
siC tymczasowe obiekty budowlane w formie werand 
lub pawilonów wystawowych, handlowych, gastrono-
micznych i rozrywkowych, o przekryciu namiotowym, 

powłok pneumatycznych i o trwałej rozbieralnej 
konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-
wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 150 m2, a dla terenów przy ul. GdaMskiej 116, 
118, 118a, 120 nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci  do 
5 m;

e) inne:
— zakazuje siC lokalizacji w budynku suteren i piwnic z 

pomieszczeniami innymi nic techniczne i gospodar-
cze;

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC o 
innych parametrach nic ustalone w punkcie 4.2. lit. 
a)-c), zrealizowan> w oparciu o wymagane prawem 
zezwolenia jako zgodn> z planem; ustalenia dotycz>-
ce zasad kształtowania zabudowy w punkcie 4.2.lit. 
a)-c) dotycz> równiec odbudowy, rozbudowy czy 
nadbudowy istniej>cej zabudowy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; dla robót 

oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.;
c) zagospodarowanie terenu w odległoWci 7,5 m od osi 

istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 
kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – zakazu-
je siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników reklamowych 
i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) budynek przy ul. GdaMskiej 118/120 – ochrona bryły, 

gabarytów, rodzaju pokrycia dachowego, oryginalnego 
detalu (drewniany szalunek szczytów); rewaloryzacja 
werand;

b) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem 
ustaleM z punktu 4;

c) dostosowanie form współczesnej zabudowy (proporcje 
rzutu do wysokoWci budynku, dach dwuspadowy, układ 
kalenicowy wzdłuc ul. GdaMskiej) do charakteru tradycyj-
nej zabudowy Osady Kuracyjnej w Krynicy Morskiej;

d) likwidacja zabudowy tymczasowej i substandardowej 
deprecjonuj>cej walory przestrzeni chronionej.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

c) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
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zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od planowanych dróg dojaz-

dowych 45.KD-D i 49.KD-D; do czasu ich realizacji 
dopuszcza siC tymczasow> obsługC bezpoWrednio z ul. 
GdaMskiej; istniej>ce zjazdy z ul. GdaMskiej na tereny 
zabudowane uznaje siC za zgodne z planem;

b) wymagania parkingowe:
— w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 

miejsca postojowe na 1 dom;
— w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 

miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 
1 miejsce postojowe na 5 mieszkaM;

— w zabudowie jednorodzinnej z pokojami goWcinnymi 
– 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 
parkingowe na 1 pokój lub apartament;

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 
100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii – 3 
miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 

nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 
jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – teren do zdrenowania; odprowadzenie wód 
gruntowych – drenacowych, odciekowych i opadowych 
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych aródeł ciepła; dopuszcza siC dogrzewanie poprzez 
kominki opalane drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu:
a) zaleca siC likwidacjC lub rekompozycjC obiektów dezin-

tegruj>cych przestrzeM, oznaczonych na rysunku zmiany 
planu;

b) zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiC-
cia na liniC kablow>.

3) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁKI 
Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 11.MU
2. Powierzchnia: 0,47 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy nieprzekraczalne – warunkowana prze-
biegiem istniej>cego kolektora kanalizacji sanitarnej, 
w odległoWci nie mniejszej nic 2 m od osi kolektora i 
zgodnie  z rysunkiem zmiany planu;

e) forma zabudowy – wolno stoj>ca, dopuszcza siC ł>czenie 
zabudowy wzdłuc drogi dojazdowej 45.KD-D;

f)  mała architektura:
— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały;

— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami nie-
przekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy – dopusz-
cza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funkcjonalnie 
z  zabudow> zrealizowan> na podstawie ustaleM 
niniejszej uchwały;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 
zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych;

— dopuszcza siC tymczasowe zjazdy z ul. GdaMskiej 
do czasu realizacji dróg dojazdowych 45.KD-D lub/i 
49.KD-D, lecz nie dłucej nic do 2018 r.;

h) inne:
— realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parte-

ru) na wysokoWci rzCdnej min. +1,60 m n.p.m.- nie 
dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych;

— usługi minimum w parterach budynków zlokalizowa-
nych wzdłuc drogi dojazdowej 45. KD-D.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji – nie ustala siC;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;
— kształt dachu – dwuspadowy;
— pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyj-

nym;
d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— do czasu docelowego zagospodarowania terenu i na 

terenie objCtym pozwoleniem na budowC – dopusz-
cza siC tymczasowe obiekty budowlane o dowolnym 
gabarycie, formie, rodzaju konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 
siC tymczasowe obiekty budowlane w formie werand 
lub pawilonów wystawowych, handlowych, gastrono-
micznych i rozrywkowych, o przekryciu namiotowym, 
powłok pneumatycznych i o trwałej rozbieralnej 
konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-
wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

e) inne:
— zakazuje siC lokalizacji w budynku suteren i piwnic z 

pomieszczeniami innymi nic techniczne i gospodar-
cze.
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4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; dla robót 

oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.;
c) zagospodarowanie terenu w odległoWci 7,5 m od osi 

istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 
kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – za-
kazuje siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem 

ustaleM z punktu 4;
b) dostosowanie form współczesnej zabudowy (proporcje 

rzutu do wysokoWci budynku, dach dwuspadowy, układ 
kalenicowy wzdłuc ul. GdaMskiej) do charakteru tradycyj-
nej zabudowy Osady Kuracyjnej w Krynicy Morskiej.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w  
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

c) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od planowanych dróg dojaz-

dowych 45.KD-D i 49.KD-D; do czasu ich realizacji 
dopuszcza siC tymczasow> obsługC bezpoWrednio z ul. 
GdaMskiej;

b) wymagania parkingowe:
— w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 

miejsca postojowe na 1 dom;
— w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 

miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 
1 miejsce postojowe na 5 mieszkaM;

— w zabudowie jednorodzinnej z pokojami goWcinnymi 
– 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 
parkingowe na 1 pokój lub apartament;

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 
100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii – 3 
miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 
nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 
jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – teren do zdrenowania; odprowadzenie wód 
gruntowych – drenacowych, odciekowych i opadowych 
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych aródeł ciepła; dopuszcza siC dogrzewanie poprzez 
kominki opalane drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu – zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego 
napiCcia na liniC kablow>.

4) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁKI 
Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 12.Up
2. Powierzchnia: 0,39 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny parkingów ogólnodostCp-

nych.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala siC;
e) forma zabudowy – nie ustala siC;
f)  mała architektura:

— Wmietniki – wolno stoj>ce, zadaszone o wielkoWci 
dostosowanej do wymogów segregacji odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały;

— dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funk-
cjonalnie z obsług> parkingu;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 
zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych;

— dopuszcza siC tymczasowe zjazdy z ul. GdaMskiej do 
czasu realizacji drogi dojazdowej 49.KD-D, lecz nie 
dłucej nic do 2018 r.;

h) inne:
— miejsce docelowej realizacji przegrody przeciwpowo-

dziowej według rysunku zmiany planu o konstrukcji 
umocliwiaj>cej podwycszanie odpowiednio do wzro-
stu poziomu morza i wysokoWci nie nicszej nic rzCdna 
terenu, na którym jest zlokalizowana; w konstrukcji 
przegrody zapewnić mocliwoWć wjazdu na teren;
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— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-
go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 
zmiany planu;

— zagospodarowanie terenu na obszarze bezpoWred-
niego zagrocenia powodzi> po podniesieniu terenu 
do rzCdnej minimum +1,60 m n.p.m.;

— lokalizacja przepompowni wód deszczowych i urz>-
dzeM podczyszczaj>cych;

— na istniej>cym kolektorze deszczowym montac urz>-
dzenia oczyszczaj>cego;

— dopuszcza siC lokalizacjC miejskiej stacji transforma-
torowej;

i)  zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – do-

puszcza siC tymczasowe obiekty budowlane;
— zwi>zanych funkcjonalnie z obsług> parkingu na 

podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza siC 
tymczasowe obiekty budowlane w formie pawilonów 
o przekryciu namiotowym, powłok pneumatycznych 
i o trwałej rozbieralnej konstrukcji o powierzchni 
mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 
i wysokoWci do 5 m.

4.2. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi> – dla ro-

bót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.;
c) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 
właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego;

d) zagospodarowanie terenu w odległoWci 7,5 m od osi 
istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 
kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – za-
kazuje siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – zachowanie ukształtowania 
terenu z dopuszczeniem ustaleM z punktu 4.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) fragment terenu połocony jest w granicach morskiego 

portu rybackiego w Łysicy ustalonych w Rozporz>dze-
niu Ministra beglugi z dnia 18 lutego 1957 r.; wszelkie 
zmiany sposobu ucytkowania i zagospodarowania tere-
nu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie organem 
administracji morskiej;

b) czCWć terenu znajduje siC w pasie ochronnym brzegu 
morskiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i 
zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej;

c) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

d) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami;

e) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-
cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.2.a).

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od planowanej drogi dojazdowej 

49.KD-D; do czasu jej realizacji dopuszcza siC tymcza-
sow> obsługC bezpoWrednio z ul. GdaMskiej;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 
nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 
jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych), zaprojektowanych dla przejmowania opadów 
o czCstoWci wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 
15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z 
opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, 
w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć 
zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a 
substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, 
bezpoWrednio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały 
deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do od-
wodnienia terenu w okresach podwycszonego poziomu 
wody w Zalewie WiWlanym lub do miejskiej kanalizacji 
deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu – zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego 
napiCcia na liniC kablow>.

5) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁKI 
Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 23.MU
2. Powierzchnia: 0,57 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – jak w stanie istniej>cym;
b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem 

zmiany planu; linie zabudowy nie dotycz> parterowego 
budynku rekreacyjnego zwi>zanego z zabudow> pod-
stawow> o powierzchni zabudowy nie wiCkszej nic 60 
m2 zlokalizowanego na działce nr ewid. 600 w odległoWci 
nie mniejszej nic 8 m od granicy pasa drogowego ul. 
GdaMskiej;
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e) forma zabudowy – wolno stoj>ca;
f)  mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały;

— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami 
nieprzekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy – do-
puszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funk-
cjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 
zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych;

h) inne – realizacja zabudowy (poziomu posadowienia 
parteru) na wysokoWci rzCdnej min. +1,60 m n.p.m. – nie 
dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji – do 20 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;
— kształt dachu – dwuspadowy;
— pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyj-

nym;
d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— do czasu docelowego zagospodarowania terenu i na 

terenie objCtym pozwoleniem na budowC – dopusz-
cza siC tymczasowe obiekty budowlane o dowolnym 
gabarycie, formie, rodzaju konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 
siC tymczasowe obiekty budowlane w formie werand 
lub pawilonów wystawowych, handlowych, gastrono-
micznych i rozrywkowych, o przekryciu namiotowym, 
powłok pneumatycznych i o trwałej rozbieralnej 
konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-
wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

e) inne:
— zakazuje siC lokalizacji w budynku suteren i piwnic z 

pomieszczeniami innymi nic techniczne i gospodar-
cze;

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC o 
innych parametrach nic ustalone w punkcie 4.2. lit. 
a)-c), zrealizowan> w oparciu o wymagane prawem 
zezwolenia jako zgodn> z planem; ustalenia dotycz>-
ce zasad kształtowania zabudowy w punkcie 4.2.lit. 
a)-c) dotycz> równiec odbudowy, rozbudowy czy 
nadbudowy istniej>cej zabudowy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; dla robót 

oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.;
c) zagospodarowanie terenu w odległoWci 7,5 m od osi 

istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 
kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – zakazu-
je siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników reklamowych 
i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) zachowanie ukształtowania terenu z dopuszczeniem 

ustaleM z punktu 4;
b) dostosowanie form współczesnej zabudowy (proporcje 

rzutu do wysokoWci budynku, dach dwuspadowy, układ 
kalenicowy wzdłuc ul. GdaMskiej) do charakteru tradycyj-
nej zabudowy Osady Kuracyjnej w Krynicy Morskiej.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w  
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

c) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Bojerowców i ci>gu pieszo-

jezdnego 51.KD-X; zakaz wjazdów bezpoWrednio z drogi 
zbiorczej – ul. GdaMskiej;

b) wymagania parkingowe:
— w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 

miejsca postojowe na 1 dom;
— w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 

miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 
1 miejsce postojowe na 5 mieszkaM;

— w zabudowie jednorodzinnej z pokojami goWcinnymi 
– 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 
parkingowe na 1 pokój lub apartament;

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 
100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii – 3 
miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 

nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 
jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
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c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – teren do zdrenowania; odprowadzenie wód 
gruntowych – drenacowych, odciekowych i opadowych 
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych aródeł ciepła; dopuszcza siC dogrzewanie poprzez 
kominki opalane drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu – zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego 
napiCcia na liniC kablow>.

6) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁKI 
Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 24.Up
2. Powierzchnia: 0,06 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny parkingów ogólnodostCp-

nych.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala siC;
e) forma zabudowy – nie ustala siC;
f)  mała architektura:

— Wmietniki – wolno stoj>ce, zadaszone o wielkoWci 
dostosowanej do wymogów segregacji odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— zwi>zanych funkcjonalnie z obsług> parkingu;
— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 

zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych;

— dopuszcza siC tymczasowe zjazdy z ul. GdaMskiej do 
czasu realizacji drogi dojazdowej 47.KD-D, lecz nie 
dłucej nic do 2018 r.;

h) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— zwi>zanych funkcjonalnie z obsług> parkingu zre-

alizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane w 
formie pawilonów o przekryciu namiotowym, powłok 
pneumatycznych i o trwałej rozbieralnej konstrukcji o 
powierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m.

4.2. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi> – dla ro-

bót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.
4.3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – za-

kazuje siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – zachowanie ukształtowania 
terenu.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w  
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

c) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od planowanej drogi dojazdowej 

47.KD-D i od ci>gu pieszo-jezdnego 51.KD-X; do czasu 
ich realizacji dopuszcza siC tymczasow> obsługC bez-
poWrednio z ul. GdaMskiej;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 
nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 
jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych), zaprojektowanych dla przejmowania opadów 
o czCstoWci wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 
15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z 
opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, 
w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć 
zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a 
substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, 
bezpoWrednio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały 
deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do od-
wodnienia terenu w okresach podwycszonego poziomu 
wody w Zalewie WiWlanym lub do miejskiej kanalizacji 
deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych aródeł ciepła; dopuszcza siC dogrzewanie poprzez 
kominki opalane drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu – nie ustala siC.
7) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
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POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁKI 
Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 25.MU
2. Powierzchnia: 0,62 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1200 m2; wielkoWci 

działek wynikaj>ce z istniej>cego podziału geodezyjnego 
uznaje siC za zgodne z planem;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem 

zmiany planu;
e) forma zabudowy – wolno stoj>ca;
f)  mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały;

— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami 
nieprzekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy – do-
puszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funk-
cjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 
zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych;

h) inne:
— realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parte-

ru) na wysokoWci rzCdnej min. +1,60 m n.p.m. – nie 
dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych;

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji – do 20 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;
— kształt dachu – dwuspadowy;
— pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyj-

nym;
d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— do czasu docelowego zagospodarowania terenu i na 

terenie objCtym pozwoleniem na budowC – dopusz-
cza siC tymczasowe obiekty budowlane o dowolnym 
gabarycie, formie, rodzaju konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 

siC tymczasowe obiekty budowlane w formie werand 
lub pawilonów wystawowych, handlowych, gastrono-
micznych i rozrywkowych, o przekryciu namiotowym, 
powłok pneumatycznych i o trwałej rozbieralnej 
konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-
wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

d) inne:
— zakazuje siC lokalizacji w budynku suteren i piwnic z 

pomieszczeniami innymi nic techniczne i gospodar-
cze.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; dla robót 

oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.;
c) zagospodarowanie terenu w odległoWci 7,5 m od osi 

istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 
kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – zakazu-
je siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników reklamowych 
i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – zachowanie ukształtowania 
terenu z dopuszczeniem ustaleM z punktu 4.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w  
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

c) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Bojerowców, planowanej 

drogi dojazdowej 50.KD-D i ci>gu pieszo-jezdnego 
51.KD-X;

b) wymagania parkingowe:
— w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 

miejsca postojowe na 1 dom;
— w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 

miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 
1 miejsce postojowe na 5 mieszkaM;

— w zabudowie jednorodzinnej z pokojami goWcinnymi 
– 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 
parkingowe na 1 pokój lub apartament;

Poz. 1477



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 72 — 5101 —

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 
100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii – 3 
miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 

nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 
jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – teren do zdrenowania; odprowadzenie wód 
gruntowych – drenacowych, odciekowych i opadowych 
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych aródeł ciepła; dopuszcza siC dogrzewanie poprzez 
kominki opalane drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu – zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego 
napiCcia na liniC kablow>.

8) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁKI 
Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 26.MU
2. Powierzchnia: 1,11 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1200 m2, wielkoWci 

działek wynikaj>ce z istniej>cego podziału geodezyjnego 
uznaje siC za zgodne z planem;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem 

zmiany planu;
e) forma zabudowy – wolno stoj>ca;
f)  mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

e) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały;

— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami 
nieprzekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy – do-
puszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funk-
cjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 
zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych;

g) inne:
— realizacja zabudowy (poziomu posadowienia parte-

ru) na wysokoWci rzCdnej min. +1,60 m n.p.m. – nie 
dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych;

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji – do 20 m;
c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;
— kształt dachu – dwuspadowy;
— pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyj-

nym;
d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— do czasu docelowego zagospodarowania terenu i na 

terenie objCtym pozwoleniem na budowC – dopusz-
cza siC tymczasowe obiekty budowlane o dowolnym 
gabarycie, formie, rodzaju konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 
siC tymczasowe obiekty budowlane w formie werand 
lub pawilonów wystawowych, handlowych, gastrono-
micznych i rozrywkowych, o przekryciu namiotowym, 
powłok pneumatycznych i o trwałej rozbieralnej 
konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-
wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

e) inne:
— zakazuje siC lokalizacji w budynku suteren i piwnic z 

pomieszczeniami innymi nic techniczne i gospodar-
cze.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; dla robót 

oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.;
c) zagospodarowanie terenu w odległoWci 7,5 m od osi 

istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 
kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – zakazu-
je siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników reklamowych 
i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – zachowanie ukształtowania 
terenu z dopuszczeniem ustaleM z punktu 4.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

Poz. 1477



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 72 — 5102 —

b) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w  
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

c) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od planowanych dróg dojaz-

dowych 47.KD-D, 50.KD-D i ci>gu pieszo-jezdnego 
51.KD-X;

b) wymagania parkingowe:
— w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 

miejsca postojowe na 1 dom;
— w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 

miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 
1 miejsce postojowe na 5 mieszkaM;

— w zabudowie jednorodzinnej z pokojami goWcinnymi 
– 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 
parkingowe na 1 pokój lub apartament;

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 
100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii – 3 
miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 

nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 
jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-
towych – teren do zdrenowania; odprowadzenie wód 
gruntowych – drenacowych, odciekowych i opadowych 
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych aródeł ciepła; dopuszcza siC dogrzewanie poprzez 
kominki opalane drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu – zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego 
napiCcia na liniC kablow>.

9) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁKI 
Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 30.Up
2. Powierzchnia: 0,05 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny parkingów ogólnodostCp-

nych.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie ustala siC;
b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy nieprzekraczalne – nie ustala siC;
e) forma zabudowy – nie ustala siC;
f)  mała architektura:

— Wmietniki – wolno stoj>ce, zadaszone o wielkoWci 
dostosowanej do wymogów segregacji odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— zwi>zanych funkcjonalnie z obsług> parkingu;
— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 

zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych;

— dopuszcza siC tymczasowe zjazdy z ul. GdaMskiej do 
czasu realizacji drogi dojazdowej 47.KD-D, lecz nie 
dłucej nic do 2018 r.;

h) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-
lanych:
— zwi>zanych funkcjonalnie z obsług> parkingu zre-

alizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane w 
formie pawilonów o przekryciu namiotowym, powłok 
pneumatycznych i o trwałej rozbieralnej konstrukcji o 
powierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m.

4.2. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi> – dla ro-

bót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 
poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

4.3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – za-
kazuje siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych i instalacji telefonii komórkowej.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – zachowanie ukształtowania 
terenu.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w   
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

c) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami;

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od planowanej drogi dojazdowej 
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47.KD-D; do czasu jej realizacji dopuszcza siC tymcza-
sow> obsługC bezpoWrednio z ul. GdaMskiej;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.
9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.
b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.
c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – po oczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wi-
rowych), zaprojektowanych dla przejmowania opadów 
o czCstoWci wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 
15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z 
opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, 
w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć 
zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a 
substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, 
bezpoWrednio do Zalewu WiWlanego poprzez kanały 
deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy do od-
wodnienia terenu w okresach podwycszonego poziomu 
wody w Zalewie WiWlanym lub do miejskiej kanalizacji 
deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.
f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
10. Stawka procentowa – nie dotyczy.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu – nie ustala siC.
10) KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁObONEGO POMIBDZY UL. GDALSK= A WODAMI 
ZALEWU WIVLANEGO OD DZIAŁKI Nr 368/4 DO DZIAŁ-
KI Nr 642 W KRYNICY MORSKIEJ DLA FRAGMENTÓW 
TERENU POŁObONYCH NA POŁUDNIE OD UL. GDAL-
SKIEJ

1. Oznaczenie terenu: 31.MU
2. Powierzchnia: 1,71 ha
3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
4.1. Warunki urbanistyczne:
a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1500 m2;
b) powierzchnia zabudowy – do 20%;
c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;
d) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem 

zmiany planu;
e) forma zabudowy – wolno stoj>ca;
f)  mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 
o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 
odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 
uwarunkowaM, nawi>zuj>ce do formy i stylu zabu-
dowy;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m z wykluczeniem betonowych;

g) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-
lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 
instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:
— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały;

— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami 
nieprzekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy – do-

puszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funk-
cjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 
ustaleM niniejszej uchwały;

— na terenie objCtym pozwoleniem na budowC – w 
zakresie odpowiednim do prowadzonych prac bu-
dowlanych;

— dopuszcza siC tymczasowe zjazdy z ul. GdaMskiej do 
czasu realizacji drogi dojazdowej 47.KD-D, lecz nie 
dłucej nic do 2018 r.;

h) inne – realizacja zabudowy (poziomu posadowienia 
parteru) na wysokoWci rzCdnej min. +1,60 m n.p.m. – nie 
dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe – do 3;

— do kalenicy – do 12 m;
b) szerokoWć elewacji:

— południowy – wschód – do 20 m;
— północny – zachód – do 20 m.

c) geometria dachu:
— k>t nachylenia – od 30o do 50o;
— kształt dachu – dwuspadowy;
— pokrycie – dachówka ceramiczna w kolorze tradycyj-

nym;
d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
— do czasu docelowego zagospodarowania terenu i na 

terenie objCtym pozwoleniem na budowC – dopusz-
cza siC tymczasowe obiekty budowlane o dowolnym 
gabarycie, formie, rodzaju konstrukcji i materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 
siC tymczasowe obiekty budowlane w formie werand 
lub pawilonów wystawowych, handlowych, gastrono-
micznych i rozrywkowych, o przekryciu namiotowym, 
powłok pneumatycznych i o trwałej rozbieralnej 
konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-
wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 
nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

e) inne:
— zakazuje siC lokalizacji w budynku suteren i piwnic z 

pomieszczeniami innymi nic techniczne i gospodar-
cze;

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC o 
innych parametrach nic ustalone w punkcie 4.2. lit. 
a)-c), zrealizowan> w oparciu o wymagane prawem 
zezwolenia jako zgodn> z planem; ustalenia dotycz>-
ce zasad kształtowania zabudowy w punkcie 4.2.lit. 
a)-c) dotycz> równiec odbudowy, rozbudowy czy 
nadbudowy istniej>cej zabudowy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:
a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>; dla robót 

oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 
terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 
w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:
— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;
— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.;
c) zagospodarowanie terenu w odległoWci 7,5 m od osi 

istniej>cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 
kV po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – za-
kazuje siC lokalizowania wolnostoj>cych noWników 
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reklamowych i instalacji telefonii komórkowej.
5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego – nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, 
które w wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej – zachowanie ukształtowania 
terenu z dopuszczeniem ustaleM z punktu 4.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-
wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie 
organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na terenie Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 
prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w  
kompetencji Wojewody, dotycz>ce Parku Krajobrazo-
wego „Mierzeja WiWlana”;

c) teren znajduje siC w strefi e Wcisłej ochrony konserwa-
torskiej – w trakcie procedury zmiany wpisu do rejestru 
zabytków; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowa-
nie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 
zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 
konserwatora zabytków zgodnie z ustaw> o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Wodnej, od projektowanej 

drogi dojazdowej 47.KD-D i drogi wewnCtrznej 53.KDW; 
do czasu ich realizacji dopuszcza siC tymczasow> ob-
sługC bezpoWrednio z ul. GdaMskiej;

b) wymagania parkingowe:
— w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 

miejsca postojowe na 1 dom;
— w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 

miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 
1 miejsce postojowe na 5 mieszkaM;

— w zabudowie jednorodzinnej z pokojami goWcinnymi 
– 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 
parkingowe na 1 pokój lub apartament;

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe na 
100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii – 3 
miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>gowej; 

nie dopuszcza siC budowy własnych studni bCd>cych 
jedynym aródłem zaopatrzenia w wodC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych – teren 
do zdrenowania; odprowadzenie wód gruntowych – dre-
nacowych, odciekowych i opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.
e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych aródeł ciepła; dopuszcza siC dogrzewanie poprzez 
kominki opalane drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami zmiany 

planu – zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego 
napiCcia na liniC kablow>.

§ 8

1. Integraln> czCWci> uchwały jest czCWć grafi czna – rysunek 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu połoconego pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami 
Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w 
Krynic Morskiej dla fragmentów terenu połoconych na połu-
dnie od ul. GdaMskiej w skali 1:1000, stanowi>cy zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku miejscowego planu przedstawiono nastCpuj>ce 
oznaczenia:
1) informacyjne, obowi>zuj>ce na podstawie odrCbnych 

przepisów:
— granica morskiego portu rybackiego w Łysicy,

2) obowi>zuj>ce, wynikaj>ce z ustaleM planu:
— granice obszaru objCtego zmian> planu,
— linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania,
— oznaczenia identyfi kacyjne przeznaczenia terenów 

w liniach rozgraniczaj>cych,
— nieprzekraczalne linie zabudowy,
— orientacyjny przebieg głównych ogólnodostCpnych 

ci>gów pieszych,
— miejsce lokalizacji przegrody przeciwpowodziowej,
— miejsce lokalizacji kładki pieszej nad basenem por-

towym,
— obiekty zabytkowe (nieruchomoWci budynkowe) do 

ochrony,
— obiekty zabytkowe (nieruchomoWci gruntowe) do 

ochrony,
— rejon lokalizacji projektowanej stacji transformatoro-

wej.

§ 9

  RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany planu, wyłoconym do publicz-
nego wgl>du, a takce rozstrzygniCcia o sposobie realizacji,  
zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania stanowi> zał>czniki nr 2 i 3  
do niniejszej uchwały.

§ 10

  Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta 
Krynica Morska.

§ 11

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-
go.

§ 12

  Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenu połoconego pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu 
WiWlanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 Uchwała  
Nr XXVI/240/2005 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 
14.10.2005 r. opublikowany w Dzienniku UrzCdowym Woje-
wództwa Pomorskiego Nr 3 poz. 28 z dn. 6 stycznia 2006 r. 
w granicach objCtych zmian> planu.

Przewodnicz>ca
Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska
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Zał>cznik nr 1
do uchwały nr XXV/177/2008 
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 
z dnia 16 grudnia 2008 r.
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Zał>cznik nr 2
do uchwały nr XXV/177/2008 
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 
z dnia 16 grudnia  2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy 
ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 
do działki nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów terenu 
połoconych na południe od ul. GdaMskiej.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag złoconych do projektu planu

1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy ul. GdaMsk> 
a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 do działki 
nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów terenu połoco-
nych na południe od ul. GdaMskiej po raz pierwszy został 
wyłocony do publicznego wgl>du w UrzCdzie Miasta Kry-
nica Morska w dniach od 25.02.2008 r. do 25.03.2008 r. W 
terminie przewidzianym ustaw>, do 09.04.2008 r. wpłynCło 
9 uwag.

 Uwagi zostały złocone przez:
1) Pani> IrenC SypiaMsk>,
2) Pani> MonikC Czajkowsk>,
3) PaMstwa J.Z. Przybylskich,

  PaMstwa M.R. Przybylskich,
4) Pana Andrzeja Schoeneck,
5) PaMstwa EwC i Antoniego Klecha,
6) Pani> TeresC MariC Pawłowsk>,
7) Pana Marka JCdruszewskiego;
8) Pana Jana Romaniuka,
9) Pana Jarosława Mikołajczyka,
1) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:

  Pani> IrenC SypiaMsk>,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
  Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o:

— uwzglCdnienie w miejscowym planie istniej>cych podzia-
łów geodezyjnych działki 606;

— zmianC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy z 2 na 3 
kondygnacje (w nawi>zaniu do zabudowy s>siedniej).

 Zgłaszaj>ca uwagC jest właWcicielk> zespołu działek po-
wstałych z podziału działki nr 606 przeznaczonej w planie 
dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (teren 25.MU). 
Potraktowano czCWć uwagi dotycz>c> adaptacji istniej>cych 
podziałów jako korektC techniczn> i uzupełniono tekst 
planu o zapis: „wielkoWci działek wynikaj>ce z istniej>cego 
podziału geodezyjnego uznaje siC za zgodne z planem”.

 UwzglCdniono takce czCWć uwagi dotycz>c> projektowa-
nej wysokoWci zabudowy i dostosowano j> do istniej>cej i 
projektowanej zabudowy na terenach s>siednich.
2) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:

  Pani> MonikC Czajkowsk>,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
  Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o:

— korektC dopuszczalnej powierzchni zabudowy;
— zniesienie zakazu dotycz>cego mocliwoWci lokalizacji 

tylko jednego budynku na działce;
— zniesienie zapisu warunkuj>cego realizacjC inwestycji 

równoczesn> realizacj> dróg dojazdowych.
 Zgłaszaj>ca uwagC jest właWcicielk> działki nr 584 po-
łoconej przy ul. GdaMskiej 130 przeznaczonej w planie 
dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (teren 10.MU).

 Nie uwzglCdniono czCWci uwagi dotycz>cej korekty dopusz-

czalnej powierzchni zabudowy. Ustalone w planie 25% 
zabudowy oraz 3 kondygnacje pozwalaj> na ekonomiczne 
wykorzystanie posiadanych gruntów.

 UwzglCdniono czCWć uwagi dotycz>c> zniesienia zakazu 
realizacji na działce budowlanej tylko jednego obiektu. 
Powierzchnia zabudowy i wysokoWć s> wystarczaj>cym 
ograniczeniem mocliwoWci zagospodarowania nierucho-
moWci. UsuniCto zatem z tekstu planu zapis „nie dopusz-
cza siC lokalizacji wiCcej nic jednego budynku na działce, 
ucytkowanego zgodnie z przeznaczeniem terenu; nie 
dotyczy to jednego budynku towarzysz>cego zabudowie 
podstawowej, stanowi>cego jej uzupełnienie o pomiesz-
czenia techniczne i gospodarcze”, a co za tym idzie takce 
zapis ograniczaj>cy wysokoWć budynku towarzysz>cego 
zabudowie podstawowej.

 Po uzgodnieniu z Zarz>dem Dróg Wojewódzkich uwzglCd-
niono takce czCWć uwagi dotycz>cej umocliwienia dojazdów 
od drogi wojewódzkiej – ul. GdaMskiej do czasu realizacji  
dróg dojazdowych, lecz nie dłucej nic do 2018 r.
3) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:
PaMstwa J.Z. Przybylskich,

  PaMstwa M.R. Przybylskich,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o zmianC zapisów dotycz>cych 

dopuszczalnej wysokoWci zabudowy na umocliwiaj>ce 
realizacjC 3 kondygnacji.

 Uwaga dotyczyła działek nr 611/1 i 611/2 przeznaczonych 
w planie dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (teren  
26.MU). UwzglCdniono uwagC PaMstwa Przybylskich i do-
puszczono mocliwoWć realizacji zabudowy trzykondygnacyj-
nej na całym terenie 26.MU z dostosowaniem do istniej>cej 
i projektowanej zabudowy na terenach s>siednich.
4) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:

  Pana Andrzeja Schoeneck,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
  Zgłaszaj>cy uwagi wnosił o:

— zwiCkszenie dopuszczalnej szerokoWci elewacji fron-
towej z 14 m do 30 m;

— dopuszczenie na działce nr 600 realizacji budynku 
rekreacyjnego;

— zmianC przeznaczenia czCWci działki nr 600 znajdu-
j>cej siC na terenie 24.UP (parking) b>da odkupienie 
gruntu lub zamianC na inny.

 Pan Andrzej Schoeneck jest właWcicielem działki nr 600 
połoconej przy ul. GdaMskiej 165 i przeznaczonej w planie 
dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (teren 23.MU).

 Załoceniem planu było utrzymanie przeWwitów miCdzy 
budynkami umocliwiaj>cych wgl>dy na Zalew WiWlany. 
W projekcie planu ograniczono wiCc szerokoWć elewacji do 
14 m – w nawi>zaniu do wolnostoj>cej zabudowy znaj-
duj>cej siC po przeciwnej stronie ul. GdaMskiej. UwzglCd-
niono jednak czCWciowo uwagC dopuszczaj>c realizacjC 
zabudowy o szerokoWci do 20 m. Uznano, ce elewacja o 
szerokoWci 30 m i wysokoWci 3 kondygnacji stanowiłaby 
zbyt duc> przesłonC widokow>.

 UwzglCdniono takce uwagC dotycz>c> mocliwoWci realizacji 
na działce nr ewid. 600 budynku o funkcji usług rekreacji, 
w uzupełnieniu juc istniej>cego obiektu.

 Kwestia regulacji własnoWci terenu 24.Up nie jest zwi>zana 
z procedur> sporz>dzania planu.
5) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  PaMstwa EwC i Antoniego Klecha,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele działek znajduj>cych siC 

na terenie 31.MU, przeznaczonych w planie dla zabudowy 
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usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej  
jednorodzinnej z usługami, wnosili o uzupełnienie przezna-
czenia terenu o zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn>, 
zgodnie z pierwotnym planem miejscowym.

 Nie uwzglCdniono uwagi złoconej do planu. Na całym te-
renie Krynicy Morskiej zgodnie z polityk> Miasta zakazuje 
siC realizacji zabudowy wielorodzinnej z wyj>tkiem juc  
istniej>cych obiektów.
6) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:

  Pani> TeresC MariC Pawłowsk>,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC, właWcicielka działki nr ewid. 599/4 

przeznaczonej w planie dla zabudowy usługowej, miesz-
kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami (teren 23.MU) wnosiła o zmianC zapisu ogra-
niczaj>cego szerokoWć elewacji frontowej z 14 m na „nie 
ustala siC”.

 Załoceniem projektu było utrzymanie przeWwitów w za-
budowie i wgl>dów na Zalew WiWlany. W projekcie planu 
ograniczono wiCc szerokoWć elewacji do 14 m – w na-
wi>zaniu do wolnostoj>cej zabudowy znajduj>cej siC po 
przeciwnej stronie ul. GdaMskiej. Całkowita rezygnacja z 
okreWlenia szerokoWci elewacji frontowej pozwoliłaby na 
zbyt duc> dowolnoWć na tym szczególnym, nadzalewowym 
terenie. UwzglCdniono jednak czCWciowo uwagC wnosz>c 
korektC dopuszczalnej szerokoWci elewacji frontowej na „do 
20 m”.

 Ponadto zgodnie z uwag> Pani Pawłowskiej zwracaj>cej 
uwagC na niesprawiedliwe potraktowanie terenów 23.MU 
w stosunku do 25.MU i 26.MU, uzupełniono zapisy ogra-
niczaj>ce szerokoWć elewacji frontowej do 20 m takce w 
kartach tych terenów.
7) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagi nr 7, 8 i 9 wniesione 

przez:
Pana Marka JCdruszewskiego

  Pana Jana Romaniuka,
  Pana Jarosława Mikołajczyka,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC do całego obszaru opracowania wnosi-

li o:
— zwiCkszenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 

35%;
— zwiCkszenie dopuszczalnej wysokoWci zabudowy do 4 

kondygnacji i 15 m;
— zmianC kształtu dachu na wielospadowy o k>cie od 25 

do 800;
— dopuszczenie wjazdu z ul. GdaMskiej do czasu realizacji 

dróg 45.KD-D i 49.KD-D.
 Nie uwzglCdniono czCWć uwagi dotycz>cej zwiCkszenia 

dopuszczonych parametrów zabudowy na terenach 
przeznaczonych dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługa-
mi. Zaproponowana w planie intensywnoWć pozwala na 
ekonomiczne wykorzystanie posiadanych gruntów. Nie 
uwzglCdniono takce czCWci uwagi dotycz>cej korekty 
kształtu dachu.

 Po uzgodnieniu z Zarz>dem Dróg Wojewódzkich uwzglCd-
niono czCWć uwagi dotycz>c> umocliwienia dojazdów od 
drogi wojewódzkiej – ul. GdaMskiej, do czasu realizacji dróg 
dojazdowych, lecz nie dłucej nic do 2018 r.

2. W zwi>zku z ponownym wyłoceniem zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoco-
nego pomiCdzy ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego 
od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej dla 
fragmentów terenu połoconych na południe od ul. GdaMskiej 
w dniach od 26.08.2008 r. do 12.09.2008 r. w terminie prze-
widzianym ustaw>, do 26.09.2008 r. wpłynCło 7 uwag.

  Uwagi zostały złocone przez:
1) Pani> DanutC Schoeneck,
2) Pana Zenona Przybylskiego,
3) Pani> EwC SypiaMsk>,
4) ERGO – Architekci Sp. z o.o.,
5) Pana Jana Romaniuka,
6) Pani> GracynC Wojdat,
7) Pani> HenrykC SikorC,
1) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:

  Pani> DanutC Schoeneck,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC, właWcicielka posesji połoconej przy 

ul. GdaMskiej 165 i przeznaczonej w planie dla zabudowy 
usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej  
jednorodzinnej z usługami (teren 23.MU) wnosiła o:
— zwiCkszenie dopuszczalnej szerokoWci elewacji fronto-

wej z dostosowaniem do posiadanego projektu budow-
lanego;

— umocliwienie realizacji zabudowy rekreacyjnej na działce 
nr 600;

— uregulowanie z UrzCdem Miasta sprawy wykupienia 
gruntu przeznaczonego na parking.

 W trakcie pierwszego wyłocenia do publicznego wgl>du 
Pan Andrzej Schoeneck złocył uwagC o podobnej treWci, 
któr> czCWciowo uwzglCdniono koryguj>c dopuszczaln> 
szerokoWć elewacji frontowej. Załoceniem projektu planu 
było utrzymanie przeWwitów miCdzy budynkami umocliwia-
j>cych wgl>dy na Zalew WiWlany. Po pierwszym wyłoceniu 
do publicznego wgl>du zwiCkszono dopuszczaln> szero-
koWć elewacji frontowej z 14 do 20 metrów. Nie uwzglCd-
niono tej czCWci uwagi i nie dokonano dalszych korekt.

 W odniesieniu do pozostałych uwag złoconych do ponownie 
wyłoconego projektu planu, uwzglCdniono czCWć uwagi 
dotycz>c> mocliwoWci realizacji na działce nr 600 budynku 
zwi>zanego z rekreacj>. UwagC potraktowano jako uzupeł-
nienie poprzednio złoconej uwagi, rozpatrzonej pozytywnie 
i uzupełniono tekst planu o zapis: „linie zabudowy nie 
dotycz> parterowego budynku rekreacyjnego zwi>zanego 
z zabudow> podstawow> o powierzchni zabudowy nie 
wiCkszej nic 60 m2 zlokalizowanego na działce nr ewid. 
600 w odległoWci nie mniejszej nic 8 m od granicy pasa 
drogowego ul. GdaMskiej”.

 Kwestia regulacji własnoWci terenu 24.Up nie podlega 
procedurze sporz>dzania planu.
2) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pana Zenona Przybylskiego,
 RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC, współwłaWciciel działek nr 611/1 i 611/2, 

przeznaczonych w planie dla zabudowy usługowej, miesz-
kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z  
usługami (teren 26.MU) wnosił o wprowadzenie do planu 
zapisu dotycz>cego „pełnego zakresu mocliwoWci zabu-
dowy terenu z jednoczesnym zachowaniem ustalonych 
parametrów zabudowy”.

 Nie uwzglCdniono uwagi. OkreWlenie „pełen zakres mocli-
woWci zabudowy terenu” jest nieprecyzyjne. Prawdopodob-
nie dotyczy zwiCkszenia zakresu dopuszczonych funkcji. 
Nie widzi siC mocliwoWci dopuszczenia zabudowy o pełnym 
zakresie funkcji, w rejonie predysponowanym dla zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, gdyc teren 26.MU straciłby 
walory miejsca atrakcyjnego dla wyznaczonych funkcji. Nie 
dopuszczono takce, zgodnie z polityk> miasta, mocliwoWci 
zabudowy wielorodzinnej ograniczaj>c zakres zabudowy   
mieszkaniowej do budownictwa jednorodzinnego.
3) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pani> EwC SypiaMsk>,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
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 Zgłaszaj>ca uwagC, właWcicielka działek nr 616 i 605 
przeznaczonych w planie dla zabudowy usługowej, miesz-
kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami połoconych na terenach 26.MU i 31.MU wnosi-
ła o:
— nie przeznaczanie czCWci działek nr 616 i 605 dla par-

kingów i komunikacji;
— nie ograniczanie powierzchni terenów zielonych w mie-
Wcie;

— zakaz budowy ducych pensjonatów, jako ekonomicznie 
niekorzystnych dla stałych mieszkaMców Krynicy.

 Przeprowadzenie zmiany obowi>zuj>cego planu miało 
na celu uwzglCdnienie wniosku Rady Miasta dotycz>ce-
go dopuszczenia zabudowy tymczasowej na terenach 
przeznaczonych do zabudowy. Zmian> nie objCto tere-
nów komunikacji. CzCWci działek bCd>cych przedmiotem 
uwagi została przeznaczona dla dróg publicznych. Nie ma 
mocliwoWci korekty linii rozgraniczaj>cych terenów komu-
nikacji, w obecnie realizowanej procedurze zmiany planu. 
W zwi>zku z przeznaczeniem czCWci działki nr 616 dla 
komunikacji, skorygowano nieprzekraczaln> liniC zabudowy 
na tej działce przesuwaj>c j> z odległoWci 8 m od drogi na 
6 m od drogi (w nawi>zaniu do terenów s>siednich).

 Nie uwzglCdniono czCWci uwagi dotycz>cej ochrony terenów 
zielonych, poniewac w uwadze nie okreWlono terenów, do 
których nalecałoby siC odnieWć. Ze wzglCdu na połocenie   
Miasta Krynica Morska na obszarze Parku Krajobrazowego 
„Mierzeja WiWlana” ochron> objCto mocliwie jak najwiCksze 
powierzchnie terenów zielonych, zgodnie z uzgodnieniami 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Dalsza ochrona 
terenów zielonych ł>czyłaby siC z ograniczeniem mocliwo-
Wci ich ucytkowania przez prywatnych właWcicieli.

 Nie uwzglCdniono czCWci uwagi dotycz>cej zakazu budowy 
ducych pensjonatów, jako ekonomicznie niekorzystnych 
dla stałych mieszkaMców Krynicy Morskiej. W planie miej-
scowym, ograniczeniom podlegaj> parametry zabudowy 
takie jak: wysokoWć, powierzchnia. Nie ma mocliwoWci 
zablokowania nowych inwestycji na działkach budowlanych 
nie bCd>cych własnoWci> stałych mieszkaMców miasta, 
poniewac plan nie odnosi ustaleM do własnoWci terenu.
4) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  ERGO – Architekci Sp. z o.o.,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o zmianC w planie przezna-

czenia terenu 26.MU z funkcji zabudowy usługowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami na funkcjC zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 
apartamentowej oraz apartamentowej z usługami.

 Nie uwzglCdniono uwagi. Zabudowa apartamentowa jako 
przeznaczenie terenu jest okreWleniem nieprecyzyjnym. 
Zabudowa apartamentowa moce być zrealizowana jako 
zabudowa usługowa – z apartamentami przeznaczonymi na 
wynajem, albo zabudowa wielorodzinna – z mieszkaniami 
własnoWciowymi. Plan dopuszcza przeznaczenie terenu dla 
zabudowy apartamentowej zrealizowanej jako usługowa. W 
planie nie precyzuje siC zakresu usług dopuszczonych na 
terenie objCtym uwag>, jedynie wykluczaj>c rodzaje usług 
mog>ce zakłócać funkcjC mieszkaniow>.

 Ponadto na całym terenie Krynicy Morskiej, zgodnie z polity-
k> Miasta, zakazuje siC realizacji zabudowy wielorodzinnej 
z wyj>tkiem juc istniej>cych obiektów.
5) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pana Jana Romaniuka,

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
  Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:

— zmianC w planie przeznaczenia terenu na „tereny 
zabudowy usługowej, mieszkaniowej, mieszkaniowej 
z usługami”;

— zmianC stawki procentowej z 30% na 0%.
 Uwaga złocona do planu przez Pana Jana Romaniuka 

dotyczyła całego obszaru opracowania. Odrzucon> j> w 
całoWci.

 a całym terenie Krynicy Morskiej, zgodnie z polityk> Miasta, 
zakazuje siC realizacji zabudowy wielorodzinnej z wyj>tkiem 
juc istniej>cych obiektów.

 Nie uwzglCdniono równiec uwagi dotycz>cej obnicenia 
stawki procentowej pozostawiaj>c j> w wysokoWci 30%.

 Jeceli wartoWć nieruchomoWci nie zmieniła siC w zwi>zku 
z uchwaleniem planu, rócnica wartoWci przed i po uchwa-
leniu planu wynosi 0 PLN. Nie ma mocliwoWci naliczenia 
renty planistycznej dla nieruchomoWci, której wartoWć nie 
zmieniła siC. Jednakce utrzymanie zapisu okreWlaj>cego 
wysokoWć stawki procentowej jako 30% lecy w interesie 
Miasta, zwłaszcza, ce trudno przewidzieć jak> wartoWć 
nieruchomoWci okreWli rzeczoznawca w dniu ewentualnego 
jej zbywania.
6) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pani> GracynC Wojdat,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o nie wydzielanie drogi dojaz-

dowej 045.KD-D z terenu działki nr 585.
 Odrzucono uwagC jako niemocliw> do uwzglCdnienia, 

poniewac tereny komunikacji nie zostały objCte zmian> 
planu. Struktura funkcjonalno-przestrzenna terenu objCtego 
opracowaniem zmiany planu została zaakceptowana w po-
szczególnych etapach sporz>dzania obowi>zuj>cego planu 
i ostatecznie przes>dzona poprzez jego uchwalenie.

 W treWci uwagi przedstawiono analizC mocliwoWci zabu-
dowy działki nr ewid. 585 dowodz>c, ce z całej szerokoWci 
działki jedynie 5 m przeznacza siC pod zabudowC. AnalizC 
przeprowadzono błCdnie.

 W>ska i długa działka nr 585 w czCWci północnej ma sze-
rokoWć 16,66 m, w czCWci południowej, przy wale przeciw-
powodziowym 16,88 m. CzCWć działki o szerokoWci od 3,3 
m do 2,5 m przeznaczono na drogC 045.KD-D. Zgodnie 
z rysunkiem planu pozostała czCWć działki przeznaczona 
została dla terenów zabudowy (10.MU). Przy uwzglCdnieniu 
zapisu dopuszczaj>cego lokalizacjC zabudowy na granicy 
z działk> s>siedni> pozwala to na realizacjC budynku o 
szerokoWci od 9,4 do 10 m. Dla polepszenia warunków 
zabudowy posesji skorygowano nieprzekraczaln> liniC za-
budowy z odsuniCtej o 4 m od drogi 045.KD-D na odsuniCt> 
o 3 m od tej drogi.
7) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:

  Pani> HenrykC SikorC,
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
 Zgłaszaj>ca uwagC wnosiła o przesuniCcie nieprzekra-

czalnej linii zabudowy na terenie 31.MU przeznaczonym 
w planie dla zabudowy usługowej, mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, od 
drogi wewnCtrznej 053 KDW znajduj>cej siC poza obszarem 
zmiany planu.

 Wycej wymieniona droga nie stanowi terenu publicznego 
– jest drog> wewnCtrzn>. Wył>czn> właWcicielk> przyległej 
działki nr 619/1 o szerokoWci 2 m wchodz>cej w skład 
przedmiotowej drogi jest zgłaszaj>ca uwagC. UwzglCdniono 
uwagC i przeprowadzono korektC linii zabudowy.
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Zał>cznik nr 3
do uchwały nr XXV/177/2008 
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy 
ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 
do działki nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów terenu 
połoconych na południe od ul. GdaMskiej.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz

zasadach ich fi nansowania.

1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy 
ul. GdaMsk> a wodami Zalewu WiWlanego od działki nr 368/4 
do działki nr 642 w Krynicy Morskiej połoconych na południe 
od ul. GdaMskiej przewiduje siC nastCpuj>ce inwestycje z 

zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy:
1) inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy układu 

komunikacyjnego:
a) realizacja parkingów ogólnodostCpnych;
b) realizacja publicznych ci>gów pieszych, których prze-

bieg wyznaczono orientacyjnie na rysunku planu.
2) inwestycje w zakresie modernizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej.
3) inwestycje w zakresie budowy sieci i urz>dzeM kanali-

zacji deszczowej, w tym:
a) budowa przepompowni Wcieków deszczowych
b) lokalizacja urz>dzeM oczyszczaj>cych (osadników 

i separatorów substancji ropopochodnych) na sieci 
kanalizacji deszczowej.

2. Budowa i modernizacja poszczególnych elementów infra-
struktury technicznej jest zadaniem własnym gminy i moce 
być fi nansowana z budcetu Miasta Krynicy Morskiej lub 
współfi nansowana ze Wrodków zewnCtrznych.

3. Nie okreWla siC szczegółowego harmonogramu realizacji 
wycej wymienionych inwestycji.
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UCHWAŁA Nr III/196/09

Rady Gminy KoWcierzyna

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraanych zastCpstw oraz nagród i innych WwiadczeM 

wynikaj>cych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oWwiatowych, 

dla których organem prowadz>cym jest Gmina KoWcierzyna.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z póan.zm., ost.zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) 
oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. 
z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 Nr 17 poz. 95, Nr 80, 
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 
1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821), w uzgodnieniu 
ze zwi>zkami zawodowymi Rada Gminy KoWcierzyna uchwala, 
co nastCpuje:

Postanowienia wstCpne:

  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) szkole – nalecy przez to rozumieć placówkC oWwiatow> 

prowadzon> przez GminC KoWcierzyna
2) dyrektorze – nalecy przez to rozumieć kierownika jednostki, 

o której mowa w pkt 1
3) klasie – nalecy przez to rozumieć oddział
4) roku szkolnym – nalecy przez to rozumieć okres pracy 

szkoły od 1 wrzeWnia danego roku do 31 sierpnia roku 
nastCpnego,

5) Karcie Nauczyciela – nalecy przez to rozumieć ustawC 
z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. z 2006 r. Dz. U.Nr 97, 
poz. 674, zm. Dz. U. Dz 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 
poz. 1600),

6) Rozporz>dzeniu MEN – nalecy przez to rozumieć rozpo-
rz>dzenie MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. sprawie wyso-
koWci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracC w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22 poz. 
181),

7) Organizacji zwi>zkowej – nalecy przez to rozumieć Za-
rz>d Oddziału ZNP w KoWcierzynie lub ogniska działaj>ce 
w szkołach oraz MiCdzyzakładow> KomisjC NSZZ „Solidar-
noWć” lub koła działaj>ce w szkołach.

I. Wynagrodzenie zasadnicze

§ 1

  Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oWwiatowych prowadzonych przez GminC KoWcierzyna sto-
suje siC stawki wynagrodzenia zasadniczego okreWlone w 
Rozporz>dzeniu przez Ministra właWciwego do spraw oWwiaty 
i wychowania.

II. Dodatek za wysługC lat

§ 2

  Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługC lat zgodnie 
z postanowieniami art. 33 Karty Nauczyciela oraz § 5 Rozpo-
rz>dzenia MEN, a w szczególnoWci:

— pocz>wszy od pierwszego dnia miesi>ca kalendarzo-
wego nastCpuj>cego po miesi>cu, w którym nauczyciel 
zdobył prawo do dodatku lub do wycszej stawki tego 
dodatku, a jeceli nabycie prawa do dodatku nast>piło 
pierwszego dnia miesi>ca – od tego dnia.

§ 3

1. Dodatek za wysługC lat przysługuje nauczycielowi w pełnej 
wysokoWci równiec za okres urlopu dla poratowania zdro-
wia.

2. Dodatek za wysługC lat przysługuje równiec za dni nieobec-
noWci w pracy z powodu niezdolnoWci do pracy na skutek 
choroby, b>da koniecznoWci osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za 
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