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 UCHWAŁA Nr Vk/XXXII/355/2009

Rady Miasta Wejherowa

 z dnia 17 marca 2009 r.

 w sprawie wynagradzania pracowników samorz>dowych niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oWwia-

towych Gminy Miasta Wejherowa

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.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 Rozporz>dzenia 
Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorz>dowych zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz>du tery-
torialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222 z póan. zm.) 
Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Ustala siC wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zasze-
regowania w wysokoWci 850 zł (słownie: osiemset piCćdzie-
si>t złotych) w nastCpuj>cych jednostkach organizacyjnych 
Gminy Miasta Wejherowa:
1) Przedszkole Samorz>dowe Nr 2,
2) Gimnazjum Nr 1,
3) Szkoła Podstawowa Nr 9,
4) Zespół Szkół Nr 1,
5) Zespół Szkół Nr 2,
6) Zespół Szkół Nr 3,
7) Zespół Szkół Ogólnokształc>cych Nr 2.

§ 2

Uchwala siC wartoWć jednego punktu w kwocie 5,00 zł 
(słownie: piCć złotych).

§ 3

Upowacnia siC Dyrektorów jednostek organizacyjnych 
wymienionych w § 1 do sporz>dzenia tabel miesiCcznych 
kwot wynagrodzenia zasadniczego z uwzglCdnieniem § 1 
i § 2

§ 4

Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi Miasta 
Wejherowa.

§ 5

Uchyla siC uchwałC Nr IVk/XLI/501/2006 Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 26 wrzeWnia 2006 r. w sprawie wynagra-
dzania pracowników samorz>dowych niepedagogicznych 
zatrudnionych w jednostkach oWwiatowych Gminy Miasta 
Wejherowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 
z moc> obowi>zuj>c> od dnia 1 stycznia 2009 r.

 Przewodnicz>cy
Rady Miasta Wejherowa

Piotr BochiĔski
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Uchwał> Nr XXIII/227/2008

Rady Gminy Wejherowo

 z dnia 8 wrzeWnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi GoWcicino ozna-

czonego jako „ GoWcicino za cmentarzem”, w gminie Wejherowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27, art. 34 ust. 1, ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. 
z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 
954, Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t. jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271), oraz art. 10, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 721 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Wejherowo, po 
sprawdzeniu zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo, 
Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi GoWcicino pod nazw> 
„GoWcicino za cmentarzem”, obrCb GoWcicino, gmina 
Wejherowo, który jest zmian> do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w postaci jednolitego 
tekstu, dla fragmentu wsi GoWcicino oznaczonego 

jako „GoWcicino za cmentarzem”, zatwierdzonego 
uchwał> Rady Gminy Wejherowo nr XXVII/205/2004 z 
dnia 01.07.2004 r. Granice obszaru objCtego zmian> 
pokrywaj> siC z granicami obowi>zuj>cego Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa siC z:
1) CzCWci tekstowej – ustaleM planu;
2) CzCWci graficznej – rysunku planu w skali 1:2000, który 

stanowi zał>cznik graficzny nr 1 do uchwały;
3) Z rozstrzygniCcia dotycz>cego złoconych uwag 

– zał>cznik nr 2;
4) Z rozstrzygniCcia dotycz>cego infrastruktury objCtego 

zadaniami własnymi – zał>cznik nr 3;

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na: 11 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi ozna- 
czonych symbolami (01 - 11) oraz 29 wydzielone karty 
dla obszarów komunikacji ponumerowanych od 01 do 29 
ich przeznaczenie według klasyfikacji.

2. OkreWlenia symboli w tekWcie i na rysunku planu:
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
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dopuszczeniem wprowadzenia funkcji usług i handlu 
zwi>zanych z obsług> mieszkaMców o uci>cliwoWciach  
spełniaj>cych normy jak dla zabudowy mieszkanio-
wej

 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Ustalenia dotycz>ce proporcji funkcji wzglCdem siebie 
zapisano szczegółowo dla jednostek urbanistycznych 
w paragrafie 4

 ZN - tereny zieleni w tym zadrzewienia, ł>ki i pastwi-
ska, tereny podmokłe, oczka wodne, zakrzaczenia 
rozumiane jako biotycznie czynne, bez prawa do 
zabudowy, bezwzglCdne do zachowania

 RM - tereny siedliska rolniczego z dopuszczeniem 
wprowadzenia nastCpuj>cych funkcji tj.: rzemiosło, 
usługi, składy i hurtownie.

 R - istniej>ce tereny rolnicze
 ZZ - tereny zagrocone zalaniem wod> powodziow>
 E - tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do 

obsługi sieci energetycznej w tym linie napowietrzne, 
kablowe stacje transformatorowe

 TK - tereny kolejowe wraz z urz>dzeniami i usługami 
towarzysz>cymi

 KD - tereny dróg publicznych gminnych, powiatowych 
lub krajowych

 KDW - tereny dróg wewnCtrznych
3. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 

dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla 
poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte s> w  
kartach terenów w § 4. Zakres funkcji dopuszczonych w 
danej strefie funkcjonalnej jest ograniczony regulacjami 
zawartymi w karcie danego terenu.

4. WyjaWnienie pojCć:
 Dachy strome, o symetrycznych k>tach nachylenia 

połaci dachowych – s> to dachy o jednakowych k>tach 
nachylenia połaci dachowych bez wzglCdu na długoWć 
połaci dachowych;

 Dachy dwuspadowe lub pochodne dwuspadowych 
– dachy których podstawowym układem jest dach 
dwuspadowy z mocliwoWci> zmiany kierunku i wysokoWci 
kalenicy oraz ich rozbudowy w tym wykusze i facjatki;

 Funkcja podstawowa – funkcja dominuj>ca na danym 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi zajmuj>ca 
wiCcej nic 50% powierzchni ucytkowej wszystkich 
budynków; 

 Funkcja uzupełniaj>ca – funkcja maj>ca charakter 
uzupełnienia do funkcji podstawowej dla danego 
terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj>cymi nie 
przekraczaj>ca 49%  powierzchni ucytkowej wszystkich 
budynków;

 Funkcja tymczasowa – funkcja, któr> mocna wprowadzić 
na teren do czasu realizacji funkcji obowi>zuj>cych. 
Funkcja tymczasowa nie dotyczy funkcji istniej>cych na 
danym terenie przed wprowadzeniem ustaleM planu;

 K>t nachylenia dachu - k>t pochylenia płaszczyzny połaci 
wzglCdem płaszczyzny poziomej ostatniego stropu; dach 
spełniaj>cy wymóg w zakresie k>ta nachylenia dachu 
musi przekrywać min. 75% powierzchni rzutu poziomego 
najwycszej kondygnacji budynku i o minimum dwóch 
kierunkach spadku; k>t nachylenia dachu nie odnosi siC 
do elementów takich, jak: lukarny, naczółki, zadaszenie 
wejWć, ogrodów zimowych;

 Nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne 
lecz nie obowi>zuj>ce ustawienie budynku z mocliwoWci> 
wycofania budynku w gł>b działki; nieprzekraczalna linia 
zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: 
balkon, okap, wykusze;

 Obowi>zuj>ca linia zabudowy - wyznaczona w stosunku 
do frontowej granicy nieruchomoWci. Oznacza koniecznoWć 

zlokalizowania minimum 65% frontu budynku w tej linii, 
przy  czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: 
balkon, okap, wykusze. Ewentualne zasady odstCpstw 
według zapisów w poszczególnych kartach ustaleM;

 Powierzchnia zabudowy - jest to wskaanik wyracaj>cy 
stosunek powierzchni zabudowy po obrysie budynku(w 
procentach), do powierzchni działki budowlanej; Trady- 
cyjna zabudowa – zabudowa pochodz>ca z okresu 
sprzed II wojny Wwiatowej w postaci zachowanych siedlisk 
rolniczych i zabudowy z nimi zwi>zanej oraz uzupełnienia  
zabudowy nawi>zuj>ce stylem, form> obiektów i materia- 
łem do juc istniej>cej; 

 WysokoWć zabudowy - jest to wymiar okreWlaj>cy 
zewnCtrzny gabaryt obiektów, mierzony od Wredniej 
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwycszego 
punktu kalenicy,  bez masztów odgromnikowych, anten 
i kominów;

§ 3

  USTALENIA OGÓLNE

1. WARUNKI OCHRONY VRODOWISKA KULTURO- 
WEGO.
Nie ustala siC

2. WARUNKI WYNIKAJ=CE Z OCHRONY VRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO.
1) Nalecy pozostawić przynajmniej 30% jako biologicznie 

czynn> dla kacdej wydzielonej działki;
2) Nalecy wprowadzić zieleM izoluj>c> na granicy własno-
Wci nieruchomoWci;

3) Nalecy zachować istniej>ce oczka wodne, tereny pod-
mokłe i cieki wodne;

4) Na obszarze planu znajduj> siC tereny o ducych 
deniwelacjach terenu, zagrocone osuwaniem siC 
mas ziemnych – spadki terenu przekraczaj>ce 15% 
(zgodnie z zał>cznikiem graficznym do uchwały nr 
1), w zwi>zku z czym wprowadza siC tu nastCpuj>ce 
nakazy:
a) Ze wzglCdu na mocliwoWć wyst>pienia zagrocenia 

osuwaniem siC mas ziemi w przypadku projekto-
wania zabudowy na tych terenach nalecy wykonać 
badania geologiczne;

b) W przypadku stwierdzenia mocliwoWci wystCpo-
wania osuwania siC mas ziemnych nalecy prze-
widzieć w projekcie Wrodki techniczne przed ich 
osuwaniem;

5) Na terenach zagroconych erozj> gleb nalecy przewi-
dzieć formy ochrony przeciwerozyjnej;

6) Istniej>ce układy melioracyjne nalecy zachować. 
W przypadku zmiany lub modernizacji wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z właWci-
wym urzCdem;

7) W obszarze opracowania znajduj> siC tereny zagro-
cone zalaniem wod> o prawdopodobieMstwie 1% 
(zgodnie z zał>cznikiem graficznym do uchwały), dla 
których obowi>zuj> zakazy;

3. USTALENIA DOTYCZ=CE INFRASTRUKTURY TECHNI- 
CZNEJ:
1) Zaopatrzenie w wodC:

a) adaptuje siC na potrzeby planu istniej>c> sieć wodo-
ci>gow>;

b) nowe tereny budowlane bCd> zaopatrzone w sieci 
wodoci>gowe wraz z niezbCdnymi urz>dzeniami 
technicznymi na drodze inwestycji w oparciu o 
partnerstwo publiczno-prywatne zgodnie z uchwał> 
Rady Gminy Wejherowo nr XLIX/414/2006 z dnia 
04 lipca 2006 r.;

c) nowe sieci wodoci>gowe nalecy wykonać na warun-
kach okreWlonych przez zarz>dcC sieci, w liniach 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 66 — 4477 — Poz. 1329

rozgraniczaj>cych dróg gminnych i wewnCtrznych;
d) w razie potrzeby dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktu-

ry wodoci>gowej poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg, 
za zgod> właWciciela gruntu; dopuszcza siC wydziele-
nie niezbCdnej do potrzeb infrastruktury działki;

e) do czasu wybudowania sieci wodoci>gowych na tere-
nach niezainwestowanych dopuszcza siC budowC 
indywidualnych ujCć wody na nastCpuj>cych warun-
kach:
— spełniaj>ce warunki zawarte w przepisach szcze-

gółowych w tym prawa wodnego i geologicznego;
— po wybudowaniu wodoci>gu nalecy przył>czyć 

obiekty do sieci wodoci>gowej a indywidualne 
ujCcia wody zlikwidować;

f) przed uzyskaniem pozwolenia na budowC studni 
nalecy przedłocyć opiniC hydrologiczn> o mocliwoWci 
wykonania takiej studni;

2) Zaopatrzenie w energiC:
a) na terenie obszaru planu zlokalizowana jest sieć ener-

getyczna Wredniego napiCcia SN i niskiego napiCcia 
NN oraz 1 transformator SN/NN;

b) dla sieci Wredniego napiCcia ustala siC strefC ochron-
n> o szerokoWci 10,0 m (po 5,0 m z kacdej strony) 
dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
dopuszcza siC przebudowC sieci w postaci kabla pod-
ziemnego – w tym wypadku przestaj> obowi>zywać 
strefy ochronne;

c) nowe sieci energetyczne i podł>czenia nalecy wyko-
nać na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci;

d) na rysunku planu umiejscowiono przewidywane nowe 
transformatory;

e) w miarC mocliwoWci nowe sieci nalecy lokalizować 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg gminnych i prywat-
nych;

f) w razie potrzeby budowC nowych stacji transformato-
rowych nalecy przewidzieć w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg publicznych, wewnCtrznych lub w miejscach do 
tego wyznaczonych. Linia zabudowy opisana w kartach 
terenów nie dotyczy urz>dzeM i budowli zwi>zanych z 
infrastruktur> techniczn> w przypadku gdy bCdzie ona 
lokalizowana poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg;

g) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury poza liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg, za zgod> właWciciela;

3) Gospodarka odpadami:
a) odpady stałe z terenu opracowania, powinny być 

gromadzone w granicach władania nieruchomoWci 
i okresowo wywocone na składowisko odpadów 
Wmieci przez podmioty gospodarcze, które posiadaj> 
koncesje na wywóz odpadów,

4) Odprowadzenie Wcieków.
a) na terenie wsi GoWcicino nie istnieje kanalizacja zbior-

cza;
b) nowe tereny budowlane bCd> zaopatrzone w sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z niezbCdnymi urz>dze-
niami technicznymi na drodze inwestycji w oparciu 
o partnerstwo publiczno-prywatne zgodnie z uchwał> 
Rady Gminy Wejherowo nr XLIX/414/2006 z dnia 04 
lipca 2006 r.;

c) dla Wcieków technologicznych przy podł>czeniu do 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, Wcieki nalecy pod-
czyszczać na terenie nieruchomoWci do wymagaM 
odpowiadaj>cych oczyszczalni Wcieków; nalecy 
przewidzieć na terenie nieruchomoWci punkt kontroli 
Wcieków;

d) warunki podł>czenia do sieci okreWla zarz>dca sieci,
- do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza siC szczelne zbiorniki bezodpływowe 
na nastCpuj>cych warunkach:

- okresowo oczyszczane przez specjalistyczne 
przedsiCbiorstwo;

- po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
obiekty nalecy podł>czyć do sieci, a zbiorniki bez-
wzglCdnie zasypać;

- nie dopuszcza siC istnienia sieci kanalizacji sanitar-
nej i zbiorników bezodpływowych równoczeWnie;

e) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawro-
towych, po odpowiednim podczyszczeniu nalecy 
zagospodarować w granicach danej drogi do studni 
chłonnych;

f) odprowadzenie wód opadowych na działkach o po- 
wierzchni zabudowy powycej 15% oraz na terenach 
o ducych spadkach (przekraczaj>cych 15% k>ta 
nachylenia stromizny), wody opadowe z dachów i po-
wierzchni utwardzonych winny być odprowadzone do 
studni odstojnikowych lub do studni chłonnych;

g) nie dopuszcza siC dokonywania zmiany spływu wód 
opadowych w celu skierowania ich na teren s>sied-
niej nieruchomoWci - wody opadowe na prywatnych 
nieruchomoWciach musz> być zagospodarowane w 
granicach własnoWci gruntu.

5) Zaopatrzenie w gaz i ciepło.
a) dopuszcza siC indywidualne lub zbiorcze systemy 

ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych lub 
nieemisyjnych zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisa-
mi;

6) Zaopatrzenie w inne sieci.
a) dopuszcza siC lokalizacjC i rozbudowC sieci telefo-

nicznej w postaci kabla podziemnego w liniach roz-
graniczaj>cych dróg na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dzaj>cego drogami;

b) dopuszcza siC lokalizacjC i rozbudowC sieci telewizji 
kablowej w postaci kabla podziemnego w liniach roz-
graniczaj>cych dróg na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dzaj>cego drogami;

c) dopuszcza siC indywidualne sieci telewizyjne w odbio-
rze satelitarnym;

4. USTALENIA INNE.
1) Podziały geodezyjne:

a) dopuszcza siC ł>czenie działek geodezyjnych bCd>-
cych jedn> nieruchomoWci>;

b) dopuszcza siC wydzielenie wiCkszych działek nic na 
rysunku planu przy zachowaniu układu drocnego;

c) dopuszcza siC na terenie zabudowanym wydzielenie 
mniejszej działki nic przewiduje uchwała, na popra-
wC warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie 
drogi, zgodnie  z przepisami szczegółowymi;

d) dopuszcza siC istniej>ce podziały geodezyjne, nie 
spełniaj>ce standardów wielkoWci działek przewidy-
wanych uchwał>, zatwierdzone przed wejWciem w 
cycie planu  miejscowego;

2) Układ komunikacyjny:
a) układ podstawowy stanowi> drogi gminne; budo- 

wa nowych zjazdów, urz>dzeM infrastruktury, 
nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez 
zarz>dcC drogi;

b) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych; 
stan prawny dróg wewnCtrznych, wydzielanych 
na terenie planu, powinien zapewniać mocliwoWć 
obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich 
przyległych;

c) w liniach rozgraniczaj>cych ulic nalecy przewidzieć 
lokalizacjC hydrantów przeciwpocarowych;
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§ 4 

KARTY TERENÓW 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO 

JAKO „GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ 

01 TK 

2. FUNKCJA  Z 
WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

 

2.1. Funkcja podstawowa: 
Tereny infrastruktury i urządzeń kolei 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 
Usługi i urządzenia towarzyszące 

  
3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) Dopuszcza się zainwestowanie terenu związane z funkcją terenów kolejowych w tym 

urządzenia liniowe oraz punktowe. 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) Nie ustala się 
5.    ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających 

dróg gminnych lub wewnętrznych, na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi i sieci; 
b) zaopatrzenie w wodę - nie ustala się; 
c) odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie ustala się; 
d) odprowadzenie wód opadowych – nie ustala się; 
e) gospodarka odpadami - nie ustala się; 
6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w obrębie terenów kolejowych  

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) Nie ustala się 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
       Nie ustala się 
9.   OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
       Nie ustala się 

10.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO 
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 

 Nie ustala się 

11.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

12.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI 
SZCZEGÓŁOWYMI: 

 Nie ustala się. 

13.  STAWKA PROCENTOWA ,  30% 
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO 

JAKO „GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 
 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ 

02 ZP 

2. FUNKCJA  Z 
WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

 

Tereny zieleni w tym lasy, łąki i pastwiska, 
tereny podmokłe, oczka wodne, zakrzaczenia 
rozumiane jako biologicznie czynne, 
bez prawa do zabudowy, bezwzględne 
do zachowania 
 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.   WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) zakaz zabudowy, 
b) wskazane jest urządzenie terenu zielenią wysoką i niską zgodnie z warunkami 

siedliskowymi, 
c) dopuszcza się wprowadzanie małej architektury: altany, ścieżki, place zabaw, mostki itp. 
d) preferowane stosowanie materiałów naturalnych: drewno, kamień itp. 
5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczających 

dróg gminnych lub wewnętrznych, na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi i sieci; 
b) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w liniach rozgraniczających dróg gminnych 

i wewnętrznych, na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi i sieci; 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 3. 

6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)    w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) dopuszcza się podział terenu i dołączenie ich do sąsiednich działek zgodnie z 
załącznikiem graficznym do uchwały; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
Nie ustala się 

9.  OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
       Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO 
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI 
SZCZEGÓŁOWYMI: 

 Nie ustala się. 

13.  STAWKA PROCENTOWA,  30% 
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO JAKO 

„GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 
1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 

URBANISTYCZNEJ 
03 RM 

2. FUNKCJA  Z 
WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

 

2.1. Funkcja podstawowa: 
Zabudowa mieszkaniowa, 
Siedlisko rolnicze 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 
Usługi, rzemiosło i produkcja 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością ich rozbudowy i 

modernizacji; wskazana rehabilitacja i uporządkowanie siedliska do form nawiązujących do 
budynków i zagrody tradycyjnej, 

b) nowe obiekty powinny powstawać jako uzupełnienie istniejącej zabudowy z wytworzeniem 
wewnętrznego dziedzińca, 

c) dopuszcza się wprowadzenie usług, rzemiosła i produkcji w tym produkcji rolniczej w 
obiektach o dużej kubaturze, usytuowanych w głębi działki, 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, licząc od poziomu terenu do 

najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m;   
b) dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej – maksymalnie 12,0m;  
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze użytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci 

dachowych; 
g) dachy  o  kątach nachylenia: 300 -  450 (dla wszystkich budynków); 
h) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. 

Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w 
odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 

i) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40% pokrycia działki zabudową,  
j) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 2000 m2; 
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii 

rozgraniczających z drogami  (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); 
5.    ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 3. 
b) gospodarka odpadami:  
- odprowadzenie odpadów stałych: 
- należy segregować według grup asortymentowych; 
- odpady komunalne winny być składowane oddzielnie od odpadów technologicznych; 
- odpady poprodukcyjne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, wskazane jest 

zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne; 
- odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi należy gromadzić w szczelnych; 

oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo 
opróżniane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; 
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6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się dwa 

wjazdy na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach 

własności nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych 
należy dodatkowo zabezpieczyć 2mp/100m2 powierzchni użytkowej; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt  2. 
b) należy zachować istniejącą zieleń wysoką; 
c) należy zachować istniejące cieki wodne i rowy melioracyjne; 
d) należy pozostawić przynajmniej 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
       Nie ustala się. 
9.   OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
       Nie ustala się 

10.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO 
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

11.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

12.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI 
SZCZEGÓŁOWYMI: 

 Nie ustala się. 

13.  STAWKA PROCENTOWA, 30% 
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO JAKO 

„GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 
 

1. NUMER I SYMBOL 
JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ 

04 MN, U 

2. FUNKCJA Z 
WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 

 

2.1. Funkcja podstawowa: 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
usługi  

2.2. Funkcja uzupełniająca: 
Nie ustala się  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa wolnostojąca; 
b) zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w 

samodzielnym budynku wolnostojącym; 
c) dopuszcza się lokalizację wyłącznie funkcji mieszkaniowej lub usługowej na działce; 

4.2. WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) budynki mieszkalne należy sytuować równolegle kalenicą do osi drogi; 
b) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, licząc od poziomu terenu 

do najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m; 
c) dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej – maksymalnie 6,0m;  
d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
e) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
f) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze użytkowe; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci 

dachowych; 
h) dachy wyłącznie dwuspadowe lub pochodne, o kątach nachylenia: 300 – 450 (dla 

wszystkich budynków); 
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej 

nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową;  
k) dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) 

nie mniejsze niż 1000 m2; 
l) obowiązująca linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii rozgraniczających 

z drogi o symbolu 02 KD-KD (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały); 
m) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0m od linii 

rozgraniczających dróg gminnych i wewnętrznych (zgodnie z załącznikiem graficznym do 
uchwały); 

n) strefa ochronna o szerokości 5,0 m z każdej strony od osi linii średniego napięcia, 
dopuszcza się likwidację strefy po modernizacji i skablowaniu linii energetycznej; 

o) strefa ochronna w odległości min. 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego (zgodnie 
z załącznikiem graficznym do uchwały); 

5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 3. 
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6.    ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dozwolone dwa wjazdy;
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach 

własności nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie; i 1mp/50m2 pu dla usług; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 2. 
b) należy zachować istniejącą zieleń wysoką; 
c) należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
       Nie ustala się. 
9.   OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
       Nie ustala się. 

10.   USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO 
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

11.  USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

12.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI 
SZCZEGÓŁOWYMI: 

 Nie ustala się. 

13.  STAWKA PROCENTOWA,  30% 
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO JAKO 
„GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ 

06, 08, 09 MN 

2. FUNKCJA  Z 
WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

 

2.1. Funkcja podstawowa: 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2.2. Funkcja uzupełniająca: 
Usługi i handel  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie 

należy dostosować się do warunków jak dla nowej zabudowy; 
c) funkcja usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym 

budynku wolnostojącym o powierzchni nie przekraczającej 30% pow. użytkowej 
wszystkich budynków;  

d) dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) 
nie mniejsze niż 1000 m2; 

e) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) budynki mieszkalne należy sytuować równolegle kalenicą do osi drogi; 
b) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do 

najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m;  
c) dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej – maksymalnie 6,0m;  
d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
e) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
f) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze użytkowe; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci 

dachowych; 
h) dachy wyłącznie dwuspadowe lub pochodne dwuspadowych, o kątach nachylenia: 300 - 

450 (dla wszystkich budynków); 
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej 

nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia działki zabudową; 
k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały) od linii rozgraniczających dróg gminnych i 
wewnętrznych; 

l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 12,0 m (zgodnie z 
załącznikiem graficznym do uchwały) od krawędzi lasu; 

m) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 5,0 m od osi słupa, dopuszcza się 
likwidację strefy po przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu; 

n) strefa ochronna w odległości min. 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego (zgodnie 
z załącznikiem graficznym do uchwały); 

5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 3. 
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6.   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się dwa 

wjazdy na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach 

własności nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych 
należy dodatkowo zabezpieczyć 1mp; 

7.  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 2. 
b) należy pozostawić przynajmniej 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8.  ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
      Nie ustala się. 
9.  OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
     Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO 
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI 
SZCZEGÓŁOWYMI: 

 Nie ustala się. 

13. STAWKA PROCENTOWA ,  30% 
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO JAKO 
„GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ 

05, 07 MN 

2. FUNKCJA  Z 
WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

 

2.1. Funkcja podstawowa: 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2.2. Funkcja uzupełniająca: 
Usługi i handel  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala się. 

 
4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa wolnostojąca;   
b) dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie 

należy dostosować się do warunków jak dla nowej zabudowy, 
c) funkcja usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym 

budynku wolnostojącym o powierzchni nie większej niż 30% powierzchni użytkowej 
wszystkich budynków, 

d) dopuszcza się podział na nowe działki (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały) 
nie mniejsze niż 800 m2, 

e) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 
f) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy nie spełniającej wymogów niniejszej 

uchwały; 

4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) budynki mieszkalne należy sytuować równolegle kalenicą do osi drogi; 
b) dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do 

najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m; 
c) dopuszczalna wysokość zabudowy gospodarczej – maksymalnie 6,0m;  
d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 
e) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; 
f) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze użytkowe; 
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci 

dachowych; 
h) dachy wyłącznie dwuspadowe lub pochodne, o kątach nachylenia: 300 - 450 (dla 

wszystkich budynków); 
i) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej 

nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu, grafitu lub czerwieni; 

j) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia działki zabudową; 
k)  obowiązująca linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie 

z załącznikiem graficznym do uchwały) od linii rozgraniczającej drogi gminnej; 
l) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 6,0 m (zgodnie z 

załącznikiem graficznym do uchwały) od linii rozgraniczających dróg gminnych i 
wewnętrznych; 

m) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w odległości 12,0 m (zgodnie z 
załącznikiem graficznym do uchwały) od krawędzi lasu; 

n) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 5,0 m od osi słupa, dopuszcza się 
likwidację strefy po przebudowie sieci energetycznej i okablowaniu; 
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o) strefa ochronna w odległości min. 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego (zgodnie 
z załącznikiem graficznym do uchwały); 

5.   ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 3. 

6.  ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden 

wjazd na działkę; 
b) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach 

własności nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych 
należy dodatkowo zabezpieczyć 1mp; 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt  2; 
b) należy pozostawić przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     Nie ustala się. 
9.OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
     Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO 
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 

 Nie ustala się. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
Nie ustala się. 

12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI 
SZCZEGÓŁOWYMI: 

 Nie ustala się. 

13. STAWKA PROCENTOWA , 30% 
 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 66 — 4488 — Poz. 1329

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO JAKO 
„GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I SYMBOL 
JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ. 

10 ZZ 

2. FUNKCJA  Z 
WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ. 

2.1. Funkcja podstawowa:  

Tereny zagrożone zalaniem 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie przewiduje się 
  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA. Nie ustala się. 
 

4.  WARUNKI URBANISTYCZNE  I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: 
a) nie dopuszcza się wprowadzania zabudowy trwale lub tymczasowo związanej z gruntem 

wymagających pozwolenia na budowę; 
b) zakaz trwałego grodzenia terenów od strony rzeki oraz zastosowania innych form i 

umocnień powodujących zmianę przepływu wody zalewowej, nawożenia gruntu itp. 
5.  ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się; 
b) odprowadzenie odpadów stałych: nie ustala się; 
6   ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a)  w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne; 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO: 
a) należy teren pozostawić jako biologicznie czynny; 
b) zakaz stosowania trwałych nasadzeń w postaci drzew i krzewów; 
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
     Nie ustala się. 
9.  OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
     Nie ustala się. 
10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO 

REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: 
 Nie ustala się. 
11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA 

PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
     Nie ustala się. 
12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI 

SZCZEGÓŁOWYMI: 
 Nie ustala się. 
13.STAWKA PROCENTOWA ,  30% 
 
 
 
 
 
 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 66 — 4489 — Poz. 1329

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO JAKO 

„GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 
1. NUMER I SYMBOL 

JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ. 

11 E 

2. FUNKCJA  Z 
WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ. 

 

2.1. Funkcja podstawowa:  

Tereny infrastruktury technicznej- trafostacja 

2.2. Funkcja uzupełniająca: 

Nie przewiduje się 
  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA. Nie ustala się. 
 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE. 
a) dopuszcza się zastosowanie rozwiązań trafostacji w postaci nasłupowej lub 

umiejscowionej w samodzielnym budynku; 
b) wysokość budynku: maksymalnie 1 kondygnacja; 
c) nachylenie dachu: nie ustala się; 
d) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu 

budynku: maksymalnie 4,0 m; 
e) dopuszczalne rodzaje dachów: nie ustala się; 
f) rodzaj pokrycia dachu: nie ustala się; 
g) należy wydzielić działkę o wymiarach odpowiadających zakresowi inwestycji i 

wynikającymi z przepisów szczegółowych, z dostępem do drogi bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez inną nieruchomość na zasadzie służebności; 

h) dopuszcza się posadowienie obiektów budowlanych na granicy działki; 
5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 3. 
6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi dojazdowe, na warunkach ustalonych przez 

zarządcę sieci; 
b) nie przewiduje się miejsc parkingowych; 
7. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA: 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 2. 

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE. 
Nie ustala się. 

9. USTALENIA INNE. 
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3 pkt 4. 

10. STAWKA PROCENTOWA. 
Ustala się stawkę procentową, 30% 
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KARTY DRÓG: 
 

KARTA DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO 

JAKO „GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 
1. NUMER I NAZWA DROGI 01 KD, 02KD, 17KD KD 
2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 

FUNKCJI PREFEROWANEJ. 
Droga dojazdowa 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA 
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W 
LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. 

10,0 m 

5. PARKINGI. Dopuszcza się miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 

a) odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych ulic, parkingów i placów 
manewrowych, po podczyszczeniu zgodnie z przepisami szczegółowymi winny być 
odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej lub innych rozwiązań lokalnych 

b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE. 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
8. USTALENIA INNE. 
a) Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
9. STAWKA PROCENTOWA. 
Stawkę procentową, nie ustala się. 
 

 
KARTA DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO 
JAKO „GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I NAZWA DROGI  03, 26, 27, 28,  KDW 
2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 

FUNKCJI PREFEROWANEJ. 
 

Droga wewnętrzna 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA 
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W 
LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. 

10,0 m 

5. PARKINGI. Dopuszcza się miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 

a) odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych ulic, parkingów i placów 
manewrowych, po podczyszczeniu zgodnie z przepisami szczegółowymi winny być 
odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej lub innych rozwiązań lokalnych 

b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3. 
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE. 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3. 
8. USTALENIA INNE. 
a) Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3. 
9. STAWKA PROCENTOWA. 
Ustala się stawkę procentową, 30% 
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KARTA DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO 
JAKO „GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I NAZWA DROGI 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 25,  

KDW 

2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ. 

Droga wewnętrzna  

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA 
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W 
LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. 

Linie rozgraniczające drogi - 8,0 m 
Plac nawrotowy w drogach 10 KDW – 
12,5 x 12,5 

5. PARKINGI. Dopuszcza się miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 

a) odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych ulic, parkingów i placów 
manewrowych, po podczyszczeniu zgodnie z przepisami szczegółowymi winny być 
odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej lub innych rozwiązań lokalnych 

b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE. 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
8.  USTALENIA INNE. 
a) Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
9. STAWKA PROCENTOWA. 
Ustala się stawkę procentową, 30% 
 

KARTA DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOŚCICINO OKREŚLONEGO 

JAKO „GOŚCICINO ZA CMENTARZEM”, W GMINIE WEJHEROWO 
1. NUMER I NAZWA DROGI 11, 24, 29 KDW 
2. FUNKCJA  Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 

FUNKCJI PREFEROWANEJ. 
Droga wewnętrzna 

3. FUNKCJA ISTNIEJĄCA 
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. 

Nie ustala się. 

4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ W 
LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. 

Linie rozgraniczające drogi - 6,0 m 
Plac nawrotowy w drogach 11KDW –  
12,5 x 12,5 

5. PARKINGI. Dopuszcza się miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. 

a) odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych ulic, parkingów i placów 
manewrowych, po podczyszczeniu zgodnie z przepisami szczegółowymi winny być 
odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej lub innych rozwiązań lokalnych 

b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE. 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
8. USTALENIA INNE. 
a) Zaleca się wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
9. STAWKA PROCENTOWA. 
Ustala się stawkę procentową, 30% 
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§ 5

1. Integraln> czCWci> uchwały jest zał>cznik graficzny nr 1 
w skali 1:2000.

2. Obowi>zuj>cymi ustaleniami planu na zał>czniku grafi- 
cznym s> nastCpuj>ce oznaczenia: ustalenia planu 
i informacje ogólne.

§ 6

StawkC procentow> słuc>c> do naliczania opłat z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono 
szczegółowo dla kacdej karty terenu.

§ 7

Zobowi>zuje siC Wójta gminy Wejherowo do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały UrzCdowi 

Wojewódzkiemu w GdaMsku w celu ogłoszenia jej w 

Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego,  
umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 
na tablicy ogłoszeM UrzCdu Gminy Wejherowo,

2) Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 
dokumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 
im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w art. 
30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym

§ 8

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, za 
wyj>tkiem § 7 ust. 1, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.

 Przewodnicz>cy Rady
Tadeusz Danilczyk
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Zał>cznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/227/2008
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 8 wrzeWnia 2008 r.
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   Zał>cznik Nr 2
   do Uchwały Nr XXIII/227/2008
   Rady Gminy Wejherowo
   z dnia 8 wrzeWnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE W SPRAWIE UWAG DO MIEJSCO-
WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO DLA FRAGMENTU WSI GOVCICINO W GMINIE  
WEJHEROWO OKREVLONEGO NAZW= „GOVCICINO 
ZA CMENTARZEM”

Rada Gminy Wejherowo po zapoznaniu siC z doku-
mentacj> formalno-prawn> dotycz>c> uwag do projektu 
MPZP „GOVCICINO ZA CMENTARZEM” rozstrzyga co 
nastCpuje:
1. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu 

MPZP „GOVCICINO ZA CMENTARZEM” oraz w terminie 
obligatoryjnym, oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od 
ostatniego dnia wyłocenia projektu Planu do publicznego 
wgl>du, do UrzCdu Gminy Wejherowo nie wpłyn>ł caden 
wniosek, który mocna zakwalifikować jako uwagC.

2. Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. 
U. Nr 80 poz 717 z 2003 r. art. 11 pkt 11,12 oraz art. 
12 pkt 1.) rozstrzygniCcie o rozpatrzeniu uwag do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest zał>cznikiem do uchwały o uchwaleniu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu 
wsi GoWcicino pod nazw> „GoWcicino za cmentarzem” w 
gminie Wejherowo

   Zał>cznik Nr 3
   do Uchwały Nr XXIII/227/2008
   Rady Gminy Wejherowo
   z dnia 8 wrzeWnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIBCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZA-
KRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEb= DO ZADAL WŁASNYCH GMINY W MIEJSCO-

WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO DLA FRAGMENTU WSI GOVCICINO W GMINIE 
WEJHEROWO OKREVLONEGO NAZW= „GOVCICINO 
ZA CMENTARZEM”

Rada Gminy Wejherowo po zapoznaniu siC z prognoz> 
skutków ekonomicznych do projektu MPZP „GOVCICINO 
ZA CMENTARZEM” na wniosek Wójta rozstrzyga co nastC-
puje:
1) Drogi znajduj>ce siC w obszarze planu, zapisane jako 

drogi dojazdowe oznaczone nastCpuj>cymi numerami: 
01, 02, 17 jako drogi gminne dojazdowe (KD- KD), 
przechodz> na własnoWć gminy z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, jako drogi gminne.

2) Drogi znajduj>ce siC w obszarze opracowanego planu 
i oznaczone jako drogi wewnCtrzne, bCd> podlegały 
zbyciu na rzecz innych właWcicieli.

3) Obszar objCty projektem Planu lecy w strefie czCWciowo 
zabudowanej i jest zaopatrzony w nastCpuj>ce 
media: energiC elektryczn>, wodC, dla obszarów juc 
zabudowanych. Niezabudowane tereny budowlane 
bCd> uzbrajane w sieci wodoci>gowe wraz z ujCciem 
wody i stacj> uzdatniania wody, kanalizacjC sanitarn>, 
wykonanie nawierzchni i urz>dzenia dróg, oWwietlenie 
– według obowi>zuj>cych zasad zgodnie z Uchwał> 
Rady Gminy Wejherowo z dnia 4.07.2006 r. Nr XLIX/
414/2006 w sprawie przyjCcia zasad realizacji inicjatyw 
inwestycyjnych w Gminie Wejherowo.

4) Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 
80 poz. 717 z 2003 r. art. 20.1) rozstrzygniCcie dotyczy 
sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, jest zał>cznikiem 
do uchwały o uchwaleniu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi 
GoWcicino pod nazw>: „GOVCICINO ZA CMENTARZEM” 
w gminie Wejherowo.
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POROZUMIENIE

pomiCdzy Wojewod> Pomorskim Panem Romanem 
Zaborowskim, zwanym dalej dalej Wojewod> a Dyrektorem 
Pomorskiego OWrodka Doradztwa Rolniczego w GdaMsku 
- Pani> Aldon> ŁoW, zwanej dalej Dyrektorem
zawarte w GdaMsku w dniu 30 kwietnia 2009 r.

 w sprawie powierzenia niektórych zadaM z zakresu właWci-
woWci wojewody dotycz>cych rolnictwa

  
Na podstawie art 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rz>dowej w województwie 
(Dz. U. Nr 31, poz. 206) strony zawieraj> Porozumienie o 
nastCpuj>cej treWci:

§ 1

Wojewoda powierza, a Dyrektor przejmuje prowadzenie 
spraw z zakresu właWciwoWci Wojewody wynikaj>cych z 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. Nr 179, póz. 1485 z póan. zm.) w zakresie:

a) art. 46 ust. 4 pkt l i 2 - udzielania zezwoleM na prowa-
dzenie skupu maku lub konopi włóknistych,

b) art. 46 ust. 7 cofania zezwoleM w razie naruszenia 
warunków prowadzenia działalnoWci okreWlonych w 
ustawie lub w zezwoleniu.

§ 2

Zadania powierzone porozumieniem Dyrektor realizuje w 
ramach Wrodków własnych.

§ 3

Nadzór i kontrolC nad prawidłowym wykonywaniem 
powierzonych porozumieniem zadaM w imieniu Wojewody 
sprawuje Dyrektor Wydziału Geodezji Pomorskiego UrzCdu 
Wojewódzkiego w GdaMsku.

§ 4

W zwi>zku z realizacj> niniejszego porozumienia przy 
załatwianiu spraw Dyrektor:


