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 UCHWAŸA Nr XXII/195/2009

Rady Gminy Chmielno

 z dnia 25 czerwca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Chmielno 

!Ÿochew" obejmuj>cego strefC a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 948, 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 

181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458) oraz art. 27 w zw. z art. 20, art. 15, art. 16, art. 29 

i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635,z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 

Chmielno po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chmielno zatwierdzonym UchwaŽ> Nr XXVII/232/2002 

z dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czCWci wsi Chmielno !Ÿochew" obejmuj>cego 

strefC a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT, zwan> dalej !planem 

miejscowym".

§ 2

1. Plan obejmuje obszar w granicach okreWlonych w uchwale 

nr XVI/152/2008 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 paadzier-

nika 2008 r. w sprawie przyst>pienia do zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi 

Chmielno !Ÿochew" obejmuj>cego strefC a012-UT, 011-ZR 

oraz 002-UT, jak na zaŽ>czniku nr 1 do niniejszej uchwa-

Žy.

2. Plan zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póan. 

zm.).

§ 3

  WyjaWnienie pojC5 ucytych w niniejszym planie:

1) Strefa funkcyjna # obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>-

cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 

przeznaczenie zostaŽo okreWlone w odpowiedniej karcie 

terenu; oznaczony symbolem literowo-cyfrowym.

2) Karta terenu # ustalenia szczegóŽowe planu dla jednej lub 

kilku stref funkcyjnych

3) Powierzchnia biologicznie czynna # nalecy przez to rozu-

mie5 grunt rodzimy oraz wodC powierzchniow> na terenie 

dziaŽki budowlanej, a takce 50% sumy powierzchni tara-

sów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2 

urz>dzonych jako staŽe trawniki lub kwietniki na podŽocu 

zapewniaj>cym im naturaln> wegetacjC
4) Linie zabudowy # linie ograniczaj>ce obszar, na którym 

dopuszcza siC wznoszenie budynków oraz okreWlonych 

w ustaleniach planu budowli; linie te nie dotycz> okapów 

i gzymsów, które mog> by5 wysuniCte przed linie zabu-

dowy do 0,8m oraz balkonów, galerii, tarasów, schodów 

zewnCtrznych, pochylni i ramp, które mog> by5 wysuniCte 

przed liniC zabudowy do 1,3m, chyba ce ustalenia szcze-

góŽowe planu stanowi> inaczej.

5) Powierzchnia zabudowy # powierzchnia terenu zajCta przez 

wszystkie budynki w stanie wykoMczonym wyznaczona 

przez rzut pionowy zewnCtrznych krawCdzi budynków na 

powierzchniC terenu (z wyŽ>czeniem powierzchni obiektów 

budowlanych nie wystaj>cych ponad powierzchniC terenu, 

powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów ze-

wnCtrznych, ramp zewn., daszków, markiz, itp., powierzchni 

zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze).

6) WysokoW5 zabudowy # wysokoW5 budynku mierzy siC od 

poziomu terenu przy najnicej poŽoconym wejWciu do bu-

dynku lub jego czCWci pierwszej kondygnacji nadziemnej 

budynku do górnej pŽaszczyzny stropu b>da najwycej po-

Žoconej krawCdzi stropodachu nad najwycsz> kondygnacj> 

ucytkow>, Ž>cznie z gruboWci> izolacji cieplnej i warstwy j> 

osŽaniaj>cej, albo do najwycej poŽoconej górnej powierzchni 

innego przekrycia

7) Zabudowa o funkcji wiod>cej # zabudowa o funkcji zgod-

nej z przeznaczeniem terenu okreWlonym dla danej strefy 

funkcyjnej wg klasyÞ kacji w § 4 niniejszej uchwaŽy.

8) Zabudowa o funkcji towarzysz>cej # zabudowa o funkcji 

uzupeŽniaj>cej, towarzysz>ca zabudowie wiod>cej, tj. bu-

dynki gospodarcze i garacowe.

9) Tymczasowy obiekt budowlany # obiekt budowlany prze-

znaczony do czasowego ucytkowania w okresie krótszym 

od jego trwaŽoWci technicznej, przewidziany do przeniesie-

nia w inne miejsce lub rozbiórki, a takce obiekt budowlany 

niepoŽ>czony trwale z gruntem.

§ 4

1) Dopuszcza siC wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury 

technicznej i dróg wewnCtrznych (sieci, przepompownie, 

stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach 

wynikaj>cych z technologii i przepisów szczegóŽowych 

oraz dla potrzeb regulacji granic miCdzy s>siaduj>cymi 

nieruchomoWciami.

2) Nalecy zapewni5 spójny system gospodarki wodami 

gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenacu, 

melioracji, itp.) bior>c pod uwagC uwarunkowania terenów 

przylegŽych. Istniej>ce drenace nalecy bezwzglCdnie zacho-

wa5 lub przeŽocy5 zachowuj>c spójnoW5 systemu drenaco-

wego caŽego obszaru. Dla istniej>cych drenacy, ze wzglCdu 

na koniecznoW5 okresowej konserwacji, nalecy pozostawi5 

bezpoWrednio nad nimi pas wolny od zabudowy, ogrodzeM, 

zadrzewieM, itp. lub, w przypadku napotkania ruroci>gów 

drenarskich przy prowadzeniu wykopów pod fundamenty, 

nalecy wykona5 ich obejWcie poza obrCb wykopu.

3) Nalecy zabezpieczy5 odpŽyw wód opadowych w sposób 

chroni>cy teren przed erozj> wodn> oraz przed zalega-

niem wód opadowych. Wody opadowe lub roztopowe 

ujCte w systemy kanalizacyjne, pochodz>ce z powierzchni 

zanieczyszczonych wymagaj> oczyszczenia, zgodnie z 

przepisami szczególnymi.

4) Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ogra-

niczonej przydatnoWci do zabudowy ze wzglCdu na: wystC-

powanie gruntów sŽabonoWnych, znaczne spadki terenu 

oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posadowionych 
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obiektów na etapie projektów budowlanych powinny by5 

sporz>dzone oceny warunków geologiczno - incynierskich 

w formie dokumentacji geologiczno " incynierskiej. DziaŽa-

nia inwestycyjne na obszarze o wysokim spadku terenu po-

winny by5 poprzedzone analiz> statecznoWci zbocza wraz 

z projektem zabezpieczenia przed erozj> i osuwiskiem.

5) Nalecy ograniczy5 zainwestowanie na terenach o pŽytkim 

poziomie wód gruntowych.

6) Projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie terenu 

nie moce stanowi5 aródŽa zanieczyszczeM dla Wrodowiska 

gruntowo " wodnego.

7) Zagospodarowanie strefy 100m od linii brzegów jezior 

" zgodnie z przepisami dotycz>cymi Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego.

8) W granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego za-

brania siC likwidowania, zasypywania i przeksztaŽcania 

obszarów wodno " bŽotnych.

9) Nalecy zachowa5 zadrzewienia przydrocne i nadwodne.

10) Nalecy utrzyma5 dotychczasow> rzeabC przedmiotowego 

obszaru " zakaz makroniwelacji dla ochrony istniej>cej 

rzeaby.

11) Teren znajduje siC w bezpoWrednim s>siedztwie projekto-

wanej ostoi siedliskowej Natura 2000 SOOS - #Uroczyska 

Pojezierza Kaszubskiego$. Realizacja ustaleM zmiany 

planu nie moce wpŽyn>5 negatywnie na siedliska przy-

rodnicze oraz siedliska gatunków chronionych na ww. 

projektowanym obszarze Natura 2000.

12) Nalecy zachowa5, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 

warunki dotycz>ce dopuszczalnego poziomu haŽasu i wi-

bracji. Zastosowane rozwi>zania projektowo " budowlane 

musz> zapewni5 na granicy funkcji rekreacyjnej warunki 

akustyczne zgodne z obowi>zuj>cymi normami.

13) Na granicach funkcji chronionych musz> by5 speŽnione 

wszystkie okreWlone przepisami normy.

14) Nalecy zapewni5 zachowanie istniej>cych elementów 

sieci hydrograÞ cznej w obecnej formie.

15) Nalecy ograniczy5 do minimum obci>cenie rekreacyjne 

ekosystemów leWnych na obszarach bezpoWrednio wyko-

rzystywanych jako zabudowa letniskowa i pensjonatowa 

oraz w ich s>siedztwie.

16) Prace budowlane zwi>zane z wprowadzeniem zainwesto-

wania nalecy prowadzi5 z uwzglCdnieniem obowi>zuj>-

cych przepisów dotycz>cych ochrony gatunkowej roWlin, 

zwierz>t i grzybów.

17) Linie telekomunikacyjne w granicach planu nalecy pro-

jektowa5 jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach 

przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne. Dopuszcza 

siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM infrastruktury telekomuni-

kacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowC. W 

przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniej>cymi 

urz>dzeniami telekomunikacyjnymi nalecy je przebudo-

wa5 i dostosowa5 do projektowanego zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 

normami i warunkami przebudowy.

§ 5

  Ustala siC podziaŽ terenu objCtego granicami planu na 

poszczególne strefy funkcyjne. Dla stref funkcyjnych okreWla 

siC nastCpuj>ce ustalenia ogólne:

1) UT - tereny zabudowy usŽugowej z zakresu turystyki

a) Obowi>zuj>ce lub wiod>ce funkcje zabudowy i zago-

spodarowania terenu:

! lokalizacja zabudowy letniskowej indywidualnej, 

pensjonatowej, oWrodków wczasowych

! lokalizacja obiektów do obsŽugi sportów wodnych, 

turystyki (tj. stanice wodne, urz>dzenia placowo 

" k>pieliskowe, pomosty, itp.)

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

! obiekty maŽej architektury (pomniki, rzeaby, altany 

itp.)

! zabudowa usŽugowa z zakresu gastronomii, han-

dlu

! zabudowa towarzysz>ca

! skwery, zieleMce

! drogi wewnCtrzne i parkingi

! Wciecki piesze i rowerowe

! zbiorniki retencyjne

! sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogo-

wej

! 1 lokal mieszkalny w obrCbie nieruchomoWci, 

przeznaczony dla zarz>dcy nieruchomoWci

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

! maszty telefonii komórkowej

! elektrownie wiatrowe

! wolnostoj>ce noWniki reklam

! formy zabudowy inne nic wymienione jako obo-

wi>zuj>ce lub dopuszczone

2) ZR - teren zieleni rekreacyjnej

a) Obowi>zuj>ce lub wiod>ce funkcje zabudowy i zago-

spodarowania terenu:

   ! ochrona rzeaby terenu

  ! ochrona istniej>cego drzewostanu

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

! lokalizacja urz>dzeM placowo " k>pieliskowych, 

pomostów

! obiekty maŽej architektury (pomniki, rzeaby, altany 

itp.)

! lokalizacja tymczasowych obiektów budowla-

nych

! sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogo-

wej

! realizacja Wciecek rowerowych i ci>gów pieszych

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

  ! maszty telefonii komórkowej

  ! elektrownie wiatrowe

  ! wolnostoj>ce noWniki reklam

§ 6

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego zostaŽy wyodrCbnione 3 strefy funkcyjne, ujCte w 3 

kartach terenu. Dla stref funkcyjnych okreWla siC nastCpuj>ce 

ustalenia szczegóŽowe:
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1. KARTA TERENU Nr  1 
2. PRZEZNACZNIE TERENU

Tereny zabudowy us�ugowej z zakresu turystyki

1.UT
Pow. 0,86 ha 

3. USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD OCHRONY I KSZTA TOWANIA  ADU PRZESTRZENNEGO 

a) Nale y stosowa! zasady, o których mowa w pkt. 4, 5, 7.
b)  Zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych, wolnostoj"cych no#ników reklam.

USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD OCHRONY !RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO4.

a) Teren znajduje si$ w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespo�u przyrodniczo – krajobrazowego „Obni enie Chmiele%skie”; dzia�ania
inwestycyjne nale y prowadzi! zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami.

b) Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest przepompownia #cieków – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr$bnymi

c) Zaleca si$ stosowanie nawierzchni pó�przepuszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych.

d) Zabrania si$ grodzenia nieruchomo#ci przyleg�ych do powierzchniowych wód publicznych w odleg�o#ci mniejszej ni 1,5m od linii brzegu, a tak e
zakazywania lub uniemo liwiania przechodzenia przez ten obszar.

e)W�a#ciciel nieruchomo#ci przyleg�ej do powierzchniowych wód publicznych jest obowi"zany umo liwi! dost$p do wody na potrzeby wykonywania robót 
zwi"zanych z utrzymywaniem wód oraz dla ustawiania znaków  eglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urz"dze% pomiarowych.

f) Teren zlokalizowany jest w granicach G�ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111 – „Subniecka Gda%ska”. Obowi"zuj" wymagania w zakresie 
ochrony #rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP. Nale y zastosowa! rozwi"zania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj"ce
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.

5. USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓ CZESNEJ
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest cmentarzysko p�askie. Obiekt archeologiczny podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace ziemne
nale y poprzedzi! wykonaniem bada% i dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej na koszt inwestora. Wszelkie dzia�ania podlegaj" uzgodnieniu z
w�a#ciwym organem ochrony zabytków.

6. USTALENIA DOTYCZ�CE WYMAGA" WYNIKAJ�CYCH Z POTRZEB  KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

7. USTALENIA DOTYCZ�CE PARAMETRÓW I WSKA#NIKÓW KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

a) Linie zabudowy: nale y  zachowa! nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu.
b) Powierzchnia zabudowy: max. 20% pokrycia powierzchni dzia�ki
c) Pow. biologicznie czynna: min. 50% powierzchni strefy dzia�ki
d) Wysoko$% zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, tj. maksymalnie 10,5m od rodzimego gruntu przy najni ej po�o onym wej#ciu do 

budynku, poziom posadowienia posadzki parteru nie wi$cej ni  50 cm powy ej rodzimego gruntu przy najni ej po�o onym wej#ciu do budynku
e) Geometria dachu: dachy dwuspadowe, o k"cie nachylenia po�aci 35º÷45º, dla dachów krytych strzech"  50º, dla zabudowy o funkcji towarzysz"cej
20º÷45º.
f) Kubatura: bry�a budynku oparta na rzutach prostok"tów
g) Materia& i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie br"zów, be y i szaro#ci, stosowa! materia�y tradycyjne, takie jak kamie%, ceg�a licowa, itp.;
pokrycie dachu -dachówka ceramiczna w odcieniach czerwieni, br"zu, szaro#ci lub gont naturalny;  dopuszcza si$ pokrycie dachu blachodachówk"
h) Dopuszcza si$ lokalizacj$ szyldów informuj"cych o rodzaju prowadzonej dzia�alno#ci o max. wymiarach 100cm na 50cm 
i) Dopuszcza si$ wszelkie formy ma�ej architektury zwi"zanej z funkcj" wiod"c". Zakaz stosowania ogrodze%  elbetowych, innych ni  wylewane na 
miejscu.

8. USTALENIA DOTYCZ�CE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR'BNYCH PRZEPISÓW

a)  Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest sie! elektroenergetyczna SN-15 kV i nn-0,4 kV. W przypadku wyst"pienia kolizji istniej"cej linii
energetycznej z planowan" inwestycj" zakres przebudowy nale y uzgodni! z zarz"dc" sieci.

b) Teren po�o ony jest cz$#ciowo w obszarze bezpo#redniego zagro enia powodzi" od rzeki Raduni – oznaczony na rysunku planu, zagospodarowanie
zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami

9. USTALENIA DOTYCZ�CE SZCZEGÓ OWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO!CI
a) Dopuszcza si$ scalanie dzia�ek.

10. USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) Dojazd z drogi publicznej  gminnej – granicz"cej z przedmiotowym terenem od strony po�udniowej oraz z ci"gu pieszo-jezdnego – granicz"cego z 
przedmiotowym terenem od strony po�udniowo – wschodniej.
b)W granicach w�asno#ci nale y zapewni! miejsca postojowe w ilo#ci:
- min. 1 miejsce postojowe / 1 pokój noclegowy
c) Woda: z wiejskiej sieci wodoci"gowej.
d) !cieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej.
e) !cieki deszczowe: wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz" by! podczyszczone w stopniu okre#lonym
w przepisach szczegó�owych. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich cieków powierzchniowych lub na
teren w granicach w�asno#ci, z zastosowaniem do�ów ch�onnych lub zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwole% wodno – 
prawnych.
f) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne &ród�a ciep�a. Zaleca si$ stosowanie odnawialnych &róde� energii
cieplnej
g) Energetyka: z sieci energetycznej
h) Utylizacja odpadów sta&ych: wywóz przez specjalistyczne przedsi$biorstwa na sk�adowisko odpadów, z którego korzysta gmina 

11. USTALENIA DOTYCZ�CE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZENIA I 
U(YTKOWANIA TERENÓW
Nie ustala si$

12. USTALENIA DOTYCZ�CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ�CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A
TAK(E OBSZARÓW WYMAGAJ�CYCH PRZEKSZTA CE" LUB REKULTYWACJI
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Nie dotyczy

13. USTALENIA DOTYCZ�CE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWI�CYCH PODSTAW  DO OKRE!LENIA OP"ATY, O KTÓREJ
MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

30%

1. KARTA TERENU Nr  2 
2. PRZEZNACZNIE TERENU

Tereny zabudowy us�ugowej z zakresu turystyki

2.UT
Pow. 1,60 ha 

3. USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD OCHRONY I KSZTA"TOWANIA "ADU PRZESTRZENNEGO 

b)  Zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych, wolnostoj#cych no$ników reklam.
a) Nale%y stosowa& zasady, o których mowa w pkt. 4, 5, 7.

USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD OCHRONY !RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO4.

a) Teren znajduje si  w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespo�u przyrodniczo – krajobrazowego „Obni!enie Chmiele"skie”; dzia�ania
inwestycyjne nale!y prowadzi# zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami
b) Ziele" oznaczona na rysunku planu – do zachowania i piel gnacji.
c) W strefie zaleca si lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów.
d) Zaleca si  stosowanie nawierzchni pó�przepuszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych.

e) Teren zlokalizowany jest w granicach G�ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111 – „Subniecka Gda"ska”. Obowi$zuj$ wymagania w zakresie 
ochrony %rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP. Nale!y zastosowa# rozwi$zania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj$ce
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodono%nej

5. USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓ"CZESNEJ

Nie dotyczy

6. USTALENIA DOTYCZ�CE WYMAGA' WYNIKAJ�CYCH Z POTRZEB  KSZTA"TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

7. USTALENIA DOTYCZ�CE PARAMETRÓW I WSKA(NIKÓW KSZTA"TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

a) Linie zabudowy: nale!y  zachowa# nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu.
b) Wielko$& powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: max. 10% 
c) Pow. biologicznie czynna: min. 70% powierzchni strefy
d) Wysoko$& zabudowy: maksymalnie 10,5m od rodzimego gruntu przy najni!ej po�o!onym wej%ciu do budynku, poziom posadowienia posadzki
parteru nie wi cej ni! 50 cm powy!ej rodzimego gruntu przy najni!ej po�o!onym wej%ciu do budynku

e) Geometria dachu: dachy dwuspadowe, o k$cie nachylenia po�aci 35º÷45º, dla dachów krytych strzech$  50º, dla zabudowy o funkcji towarzysz$cej
20º÷45º
f) Kubatura: bry�a budynku oparta na rzutach prostok$tów
g) Materia) i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie br$zów, be!y i szaro%ci, stosowa# materia�y tradycyjne, takie jak kamie", ceg�a licowa, itp.;
pokrycie dachu -dachówka ceramiczna w odcieniach czerwieni, br$zu, szaro%ci lub gont naturalny;  dopuszcza si pokrycie dachu blachodachówk$

h) Dopuszcza si  lokalizacj  szyldów informuj$cych o rodzaju prowadzonej dzia�alno%ci o max. wymiarach 100cm na 50cm 
i) Dopuszcza si* wszelkie formy ma)ej architektury zwi#zanej z funkcj# wiod#c#. Zakaz stosowania ogrodze+ %elbetowych, innych ni%

wylewane na miejscu.

8. USTALENIA DOTYCZ�CE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW

Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest sie# elektroenergetyczna nn-0,4 kV. W przypadku wyst$pienia kolizji istniej$cej linii energetycznej z 
planowan$ inwestycj$ zakres przebudowy nale!y uzgodni# z zarz$dc$ sieci.

9. USTALENIA DOTYCZ�CE SZCZEGÓ"OWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIA"U NIERUCHOMO!CI
a) Dopuszcza si  scalanie dzia�ek.
b) Dopuszcza si  podzia� terenu na dzia�ki o  minimalnej powierzchni 6000 m

2
 (nie dotyczy dzia�ek dla lokalizacji urz$dze" i obiektów zwi$zanych z 

infrastruktur$ techniczn$ i drogow$ oraz nie dotyczy regulacji granic mi dzy s$siaduj$cymi nieruchomo%ciami).

10. USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) Dojazd z ci$gu pieszo-jezdnego – granicz$cego z przedmiotowym terenem od strony pó�nocnej.
b)W granicach w�asno%ci nale!y zapewni# miejsca postojowe w ilo%ci:
- min. 1 miejsce postojowe / 1 pokój noclegowy
c) Woda:  z wiejskiej sieci wodoci$gowej
d) !cieki sanitarne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;  Dopuszcza si  odprowadzenie %cieków sanitarnych do zbiorników bezodp�ywowych z 
udokumentowanym wywozem %cieków do oczyszczalni lub do przydomowych oczyszczalni %cieków, jako rozwi$zanie tymczasowe do czasu wykonania
kanalizacji sanitarnej. Z chwil$ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale!y je bezwzgl dnie zlikwidowa#, a obiekt pod�$czy# do sieci
e) !cieki deszczowe: wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz$ by# podczyszczone w stopniu okre%lonym
w przepisach szczegó�owych. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich cieków powierzchniowych lub na
teren w granicach w�asno%ci, z zastosowaniem do�ów ch�onnych lub zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwole" wodno – 
prawnych.
f) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne &ród�a ciep�a. Zaleca si  stosowanie odnawialnych &róde� energii
cieplnej
g) Energetyka: z sieci energetycznej
h) Utylizacja odpadów sta)ych: wywóz przez specjalistyczne przedsi biorstwa na sk�adowisko odpadów, z którego korzysta gmina 

11. USTALENIA DOTYCZ�CE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZENIA I 
U,YTKOWANIA TERENÓW

Nie ustala si 
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12. USTALENIA DOTYCZ�CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ�CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A
TAK E OBSZARÓW WYMAGAJ�CYCH PRZEKSZTA!CE" LUB REKULTYWACJI

Nie dotyczy

13. USTALENIA DOTYCZ�CE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWI�CYCH PODSTAW# DO OKRE$LENIA OP!ATY, O KTÓREJ
MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

30%

1. KARTA TERENU Nr  3 
2. PRZEZNACZNIE TERENU

Tereny zieleni rekreacyjnej

3.ZR
Pow. 2,09 ha 

3. USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD OCHRONY I KSZTA!TOWANIA !ADU PRZESTRZENNEGO 
a) Nale�y stosowa  zasady, o których mowa w pkt. 4, 5, 7.
b) Zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych, wolnostoj!cych no"ników reklam. 

USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD OCHRONY $RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO4.

a) Teren znajduje si# w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespo$u przyrodniczo – krajobrazowego „Obni�enie Chmiele%skie”; dzia$ania
inwestycyjne nale�y prowadzi  zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami
b) Zabrania si# grodzenia nieruchomo"ci przyleg$ych do powierzchniowych wód publicznych w odleg$o"ci mniejszej ni� 1,5m od linii brzegu, a tak�e
zakazywania lub uniemo�liwiania przechodzenia przez ten obszar.
c) W$a"ciciel nieruchomo"ci przyleg$ej do powierzchniowych wód publicznych jest obowi!zany umo�liwi  dost#p do wody na potrzeby wykonywania robót
zwi!zanych z utrzymywaniem wód oraz dla ustawiania znaków �eglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urz!dze% pomiarowych.

d) Teren zlokalizowany jest w granicach G$ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111 – „Subniecka Gda%ska”. Obowi!zuj! wymagania w zakresie 
ochrony "rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP. Nale�y zastosowa  rozwi!zania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodono"nej.

5. USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓ!CZESNEJ

Nie dotyczy

6. USTALENIA DOTYCZ�CE WYMAGA" WYNIKAJ�CYCH Z POTRZEB  KSZTA!TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie dotyczy

7. USTALENIA DOTYCZ�CE PARAMETRÓW I WSKA%NIKÓW KSZTA!TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

a) Linie zabudowy: nie dotyczy.
b) Wielko&' powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu:  nie dotyczy
c) Pow. biologicznie czynna: nie dotyczy
d) Wysoko&' zabudowy:  nie dotyczy
e) Geometria dachu: nie dotyczy.
f)  Na terenie strefy dopuszcza si# lokalizacj# max. 3 tymczasowych obiektów budowlanych obs$uguj!cych teren, o powierzchni zabudowy maksymalnie
40m

2
 dla ka�dego z nich; na ka�dej z nowo wydzielonych dzia$ek winien by  lokalizowany max. 1 tymczasowy obiekt budowlany.

g) Dopuszcza si( wszelkie formy ma)ej architektury zwi*zanej z funkcj* wiod*c*. Zakaz stosowania ogrodze+ ,elbetowych, innych ni,
wylewane na miejscu.

8. USTALENIA DOTYCZ�CE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ�CYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR#BNYCH PRZEPISÓW

Teren po$o�ony jest cz#"ciowo w obszarze bezpo"redniego zagro�enia powodzi! od rzeki Raduni – oznaczony na rysunku planu, zagospodarowanie
zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami.

9. USTALENIA DOTYCZ�CE SZCZEGÓ!OWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIA!U NIERUCHOMO$CI
a) Dopuszcza si# podzia$ terenu na dzia$ki o  minimalnej powierzchni 3000 m

2
 (nie dotyczy dzia$ek dla lokalizacji urz!dze% i obiektów zwi!zanych z 

infrastruktur! techniczn! i drogow! oraz nie dotyczy regulacji granic mi#dzy s!siaduj!cymi nieruchomo"ciami).

10. USTALENIA DOTYCZ�CE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) Dojazd z ci!gu pieszo-jezdnego – granicz!cego z przedmiotowym terenem od strony pó$nocnej.
b) Woda: nie dotyczy
c) $cieki sanitarne: nie dotyczy.
d) $cieki  deszczowe: wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) musz! by podczyszczone w stopniu okre"lonym
w przepisach szczegó$owych. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich cieków powierzchniowych lub na
teren w granicach w$asno"ci, z zastosowaniem do$ów ch$onnych lub zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwole% wodno – 
prawnych.
e) Ogrzewanie:  nie dotyczy
f) Energetyka:  nie dotyczy
g) Utylizacja odpadów sta)ych: wywóz przez specjalistyczne przedsi#biorstwa na sk$adowisko odpadów, z którego korzysta gmina 

11. USTALENIA DOTYCZ�CE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ�DZENIA I
U YTKOWANIA TERENÓW

Nie ustala si#

12. USTALENIA DOTYCZ�CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ�CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A
TAK E OBSZARÓW WYMAGAJ�CYCH PRZEKSZTA!CE" LUB REKULTYWACJI

Nie dotyczy

13. USTALENIA DOTYCZ�CE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWI�CYCH PODSTAW# DO OKRE$LENIA OP!ATY, O KTÓREJ
MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Nie dotyczy

Poz. 2127



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 108 � 8503 �

§ 7

  ZaŽ>cznikami do niniejszej uchwaŽy, stanowi>cymi jej inte-

gralne czCWci, s>:

a) czCW5 graÞ czna ! rysunek miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w skali 1:1000 (zaŽ>cznik 

nr 1),

b) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu (zaŽ>cznik nr 2),

c) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM wŽasnych Gminy oraz zasadach 

ich Þ nansowania (zaŽ>cznik nr 3).

§ 8

  Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Chmielno do:

1) przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwaŽy 

wraz z zaŽ>cznikami oraz dokumentacj> prac planistycz-

nych w celu oceny ich zgodnoWci z przepisami prawa i 

ogŽoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

Pomorskiego,

2) publikacji niniejszej uchwaŽy wraz z czCWci> graÞ czn> na 

stronie internetowej UrzCdu Gminy Chmielno.

§ 9

  Trac> moc we fragmentach objCtych granicami niniejszego 

planu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

uchwalone uchwaŽami Rady Gminy Chmielno:

1) Nr IV/29/2007 z dnia 27 lutego 2007 r.

2) Nr XII/118/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.

§ 10

  UchwaŽa wchodzi w cycie po upŽywie 30 dni od dnia ogŽo-

szenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go z wyj>tkiem § 8, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 

uchwaŽy.

 Przewodnicz>cy 

Rady Gminy

Marian KwidziMski
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ZaŽ>cznik nr 1

do UchwaŽy Nr XXII/195/2009

Rady Gminy Chmielno

z dnia 25 czerwca 2009 r.

Poz. 2127



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 108 ! 8505 !

ZaŽ>cznik nr 2

do UchwaŽy Nr XXII/195/2009

Rady Gminy Chmielno

z dnia 25 czerwca 2009 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM wŽasnych gminy oraz zasadach ich Þ nansowania do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego czCWci wsi Chmielno "Ÿochew# obejmuj>cego strefC 

a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT

W granicach objCtych zmian> miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego nie wystCpuj> inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM wŽasnych 

gminy.

ZaŽ>cznik nr 3

do UchwaŽy Nr XXII/195/2009

Rady Gminy Chmielno

z dnia 25 czerwca 2009 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego czCWci wsi Chmielne "Ÿochew# obejmuj>cego strefC 

a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT

W okresie wyŽocenia projektu planu do publicznego wgl>du i w 

okresie 14 dni po okresie wyŽocenia nie wpŽynCŽy uwagi do planu.

2128

 UCHWAŸA Nr XXII/271/2009

Rady Gminy Choczewo

 z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie zmiany stawek opŽat za zajCcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Choczewo.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 18 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 40 ust. 8 i 9 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. 

jedn. Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z póan. zm.) Rada Gminy 

Choczewo uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Zmienia siC uchwaŽC Nr XXV-293/2005 Rady Gminy Cho-

czewo z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opŽat za 

zajCcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy 

Choczewo w sposób nastCpuj>cy:

  ! § 3 otrzymuje brzmienie:

Lp. Element zaj cia 
Stawka  
z /1m

2
/

1 dzie )

1.
Obiektów 
handlowych 
lub us ugowych 

0,60

2. Innych obiektów 1,00

3. Reklam
0,30 za 1 m

2

powierzchni 
reklamy 

  Ustala siC dzienne stawki za umieszczenie w pasie dro-

gowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwi>za-

nych z potrzebami zarz>dzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego

§ 2

  Wykonanie uchwaŽy powierza siC Wójtowi Gminy Chocze-

wo.

§ 3

  UchwaŽa wchodzi w cycie po upŽywie 14 dni od dnia ogŽo-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy Choczewo

Henryk Domaros

2129

 UCHWAŸA Nr XXII/272/2009

Rady Gminy Choczewo

 z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoŽach i placówkach oWwiatowych, 

dla których organem prowadz>cym jest Gmina Choczewo.

  DziaŽaj>c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. 

U. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.) w zwi>zku z art. 30 ust. 6 

ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, (tj. z 2006 r. Nr 

97 poz. 674 z póan. zm.) oraz Rozporz>dzenia Ministra Edu-

kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokoWci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracC w 

dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zm.) Rada 

Gminy Choczewo uchwala, co nastCpuje:

Poz. 2127, 2128, 2129


