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UCHWAŁA Nr Vk/XXX/305/2008

Rady Miasta Wejherowa

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa

 dla ł>cznika drogowego od ul. Strzeleckiej do wCzła „Działki” na drodze krajowej nr 6.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 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.), Rada Miasta Wejherowa uchwala, 
co nastCpuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwał> Nr Vk/XIII/119/2007 Rady Miasta Wej-
herowa z dnia 18 wrzeWnia 2007 r. w sprawie przyst>pienia 
do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa, po 
stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwarunko-
waM i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wejherowa”, zatwierdzonym Uchwał> Nr Vk/XVIII/199/2008 
Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r., uchwala 
siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu miasta Wejherowa dla ł>cznika drogowego 
od ul. Strzeleckiej do wCzła „Działki” na drodze krajowej 
nr 6, zwany w dalszej czCWci uchwały „planem”, w grani-
cach wyznaczonych na zał>czniku nr 1 – rysunku planu, 
stanowi>cym integraln> czCWć niniejszej uchwały.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 8,09 ha, który 
stanowi> działki 16/26, 16/23, 16/24, 16/25, 18/3, 16/21, 
16/22, 16/2 i fragmenty działek 19/3, 19/1, 16/27, 20, 24/2 
obr. 5, działki 12/8, 13/8, 40/1, 35 oraz fragmenty działek 
nr 12/1, 12/6, 12/3, 13/6, 13/7, 14/2, 7/2, 5/6 obr. 18 w 
Wejherowie, zgodnie z zał>cznikiem Nr 1.

3. Plan składa siC z:
1) czCWci tekstowej – ustaleM planu;
2) czCWci grafi cznej – rysunku planu w skali 1:2000, który 

stanowi zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu – zał>cznik nr 2;
4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania – zał>cznik nr 3.

4. Plan stanowi jednoczeWnie zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa za-
twierdzonego Uchwał> Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (opubl. w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 13, 
poz. 267), we fragmencie objCtym niniejsz> uchwał>.

§ 2

  Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 7 terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczonych sym-
bolami dwucyfrowymi od 01 do 07 oraz ich przeznaczenie 
oznaczone symbolami literowymi zgodnie z ponicsz> klasyfi -
kacj>:

1) ZP,US ZieleM urz>dzona, usługi sportu i rekreacji
2) ZD Ogrody działkowe
3) KDZ Drogi i ulice zbiorcze publiczne
4) KDX Ci>gi pieszo – jezdne publiczne

§ 3

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego dla obszaru objCtego planem:
1) projektowan> trasC drogi nalecy dostosować do rzeaby 

terenu tak, aby zachowuj>c wymagane parametry zmi-
nimalizować roboty ziemne i zajCcie terenów leWnych;

2) kształtowanie osnowy ekologicznej obszaru planu i 
powi>zaM przyrodniczych z otoczeniem poprzez za-
chowanie istniej>cych terenów cennych przyrodniczo 
(terenów leWnych, zadrzewionych, oczek wodnych itp.) 
poza Wcisłym terenem inwestycji drogowej.

2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, odnosz>ce siC do poszczególnych terenów 
połoconych na obszarze opracowania planu, zawarto 
w kartach terenów w § 12.

§ 4

1. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 
zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
1) czCWć obszaru opracowania planu połocona jest 

w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowe-
go (oznaczona na rysunku planu) – obowi>zuj> ustalenia 
wynikaj>ce z Rozporz>dzenia Wojewody Pomorskiego 
Nr 57/06 z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 58, 
poz. 1194);

2. Szczegółowe zasady ochrony elementów Wrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu, odnosz>ce siC do poszczególnych 
terenów połoconych na obszarze opracowania planu, 
zawarto w kartach tych terenów w § 12.

  § 5

1. Kształtowanie zagospodarowania terenu winno być podpo-
rz>dkowane ochronie wartoWci kulturowych wystCpuj>cych 
na terenie planu fragmentów zespołów zabytkowych;

2. Z uwagi na fakt, ic:
1) czCWć obszaru opracowania planu znajduje siC na ob-

szarze zespołu urbanistyczno  – krajobrazowego miasta 
Wejherowa (oznaczony na rysunku planu), wpisanego 
do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzj> 
z dn. 26.02.1979 r. pod numerem 957 (dawny numer 
rejestru 818) wraz ze stref> ochrony otoczenia zespołu 
zabytkowego, a w czCWci s>siaduje z tym obszarem;

2) czCWć obszaru opracowania planu znajduje siC na ob-
szarze załocenia architektoniczno – krajobrazowego 
Kalwarii Wejherowskiej (oznaczony na rysunku planu), 
wpisanego do rejestru zabytków województwa pomor-
skiego decyzj> z dn. 08.03.1985 r. pod numerem 1086 
(dawny numer rejestru 910), a w czCWci s>siaduje z tym 
obszarem;

3) obszar opracowania planu przecina obszar zabytko-
wego zespołu dawnego szpitala dla nerwowo chorych 
(oznaczony na rysunku planu) fi guruj>cego w Gminnej 
Ewidencji Zabytków Wejherowa; obowi>zuj> ustalenia 
wynikaj>ce z § 7.

Poz. 619



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2186 —

§ 6

1. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 
wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych:
1) wzdłuc ulicy ustala siC koniecznoWć realizacji Wciecki 

rowerowej,
2) na obszarze opracowania planu ustala siC nastCpuj>ce 

zasady umieszczania reklam oraz tablic informacyjnych 
wolno stoj>cych UrzCdu Miejskiego w Wejherowie, od-
powiadaj>ce przeznaczeniu poszczególnych terenów:

  a) tereny komunikacji:
— drogi i ulice – dopuszcza siC lokalizacjC tablic in-

formacyjnych wolno stoj>cych UrzCdu Miejskiego 
w Wejherowie poza granicami otuliny Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego (przy zachowaniu 
warunków okreWlonych w przepisach szczególnych 
dotycz>cych dróg publicznych) o powierzchni eks-
pozycyjnej do 3,0 m2 z jednej strony, wysokoWci 
całkowitej do 6,00 m od poziomu terenu i w odle-
głoWci nie mniejszej nic 6,0 m od krawCdzi jezdni, 
z warunkiem zachowania odstCpów nie mniejszych 
nic 50 m pomiCdzy tablicami;

 b) tereny zieleni urz>dzonej, usług sportu i rekreacji:
    — nie dopuszcza siC lokalizacji reklam;
 c) tereny ogrodów działkowych:

 — nie dopuszcza siC lokalizacji reklam.
2. Pozostałe wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, odnosz>ce siC do poszczególnych 
terenów połoconych na obszarze opracowania planu, za-
warto w kartach tych terenów w § 12.

§ 7

1. Na obszarze opracowania planu znajduj> siC nastCpuj>ce 
tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na pod-
stawie odrCbnych przepisów:
1) czCWć obszaru opracowania planu znajduje siC na ob-

szarze zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta 
Wejherowa (oznaczony na rysunku planu), wpisanego 
do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzj> 
z dn. 26.02.1979 r. pod numerem 957 (dawny numer 
rejestru 818) wraz ze stref> ochrony otoczenia zespołu 
zabytkowego, a w czCWci s>siaduje z tym obszarem:
a) wszelkie inwestycje na terenie wpisanym obsza-

rowo do rejestru zabytków wymagaj> uzgodnienia 
z właWciwym terenowo i rzeczowo konserwatorem 
zabytków;

b) w strefi e ochrony otoczenia zespołu zabytkowego 
(ochrony krajobrazu) – obowi>zuje ochrona przedpola 
ekspozycji zespołu zabytkowego, zakaz zabudowy 
obiektami kubaturowymi lub innymi, które mogłyby 
prowadzić do deprecjacji przestrzennego dziedzictwa 
kulturowego;

2) czCWć obszaru opracowania planu znajduje siC na ob-
szarze załocenia architektoniczno – krajobrazowego 
Kalwarii Wejherowskiej (oznaczony na rysunku planu), 
wpisanego do rejestru zabytków województwa pomor-
skiego decyzj> z dn. 08.03.1985 r. pod numerem 1086 
(dawny numer rejestru 910), a w czCWci s>siaduje z tym 
obszarem – wszelkie inwestycje na terenie wpisanym 
obszarowo do rejestru zabytków wymagaj> uzgodnie-
nia z właWciwym terenowo i rzeczowo konserwatorem 
zabytków;

3) obszar opracowania planu przecina obszar zabytko-
wego zespołu dawnego szpitala dla nerwowo chorych 
(oznaczony na rysunku planu) fi guruj>cego w Gminnej 
Ewidencji Zabytków Wejherowa;

4) w czCWci obszaru opracowania planu wystCpuj> tereny 

potencjalnie naracone na osuwanie siC mas ziemnych 
(oznaczone na rysunku planu), wszelkie inwestycje na 
tych terenach powinny być poprzedzone szczegóło-
wym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem 
kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia 
z uwzglCdnieniem statecznoWci skarp – zgodnie z obo-
wi>zuj>cymi przepisami.  

  W przypadku koniecznoWci zabezpieczenia stabilnoWci 
skarp, w projekcie budowlanym nalecy przewidzieć 
sposób ich zabezpieczenia;

5) na obszarze opracowania planu znajduje siC infrastruk-
tura telekomunikacyjna Marynarki Wojennej – wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne nalecy uzgodnić z Komen-
dantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Do-
wodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie;

6) na obszarze objCtym uchwał> o przyst>pieniu do sporz>-
dzania planu wystCpuje teren zamkniCty, w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartografi czne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027, 
z póan. zm.). Na rysunku planu pokazano granice te-
renu zamkniCtego i propozycje przeznaczenia na inne 
funkcje, jednak zapisy dotycz>ce terenu zamkniCtego 
(w tym propozycje przeznaczenia na inne funkcje) nie 
stanowi> ustaleM niniejszego planu;

7) czCWć obszaru opracowania planu znajduje siC w gra-
nicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 
nr 110 Pradolina Kaszubska i rzeki Redy (oznaczony 
na rysunku planu) (wyznaczonych w decyzji Ministra 
Ochrony Vrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeWnictwa 
z dnia 16.09.1996 r. nr KDH1/013/5853/96, zmienio-
nej decyzj> Ministra Vrodowiska z dnia 08.06.2000 r. 
nr DGkdh/BJ/489-6273/2000).

  Nalecy stosować wszelkie rozwi>zania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne gwarantuj>ce zabezpie-
czenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonoWnej 
naraconej na pionow> migracjC zanieczyszczeM, z po-
wodu braku naturalnej izolacji ucytkowego zwierciadła 
wody;

8) czCWć obszaru opracowania planu znajduje siC w gra-
nicach planowanego obszaru ochronnego Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina 
Kaszubska i rzeki Redy (oznaczony na rysunku pla-
nu).

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, jeceli takie wystCpuj>, 
okreWlono w kartach terenów w § 12.

§ 8

  Nie ustala siC szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomoWci połoconych na obszarze opraco-
wania planu.

§ 9

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji:
1) przewiduje siC budowC drogi zbiorczej 1/2 (nowy prze-

bieg odcinka drogi wojewódzkiej nr 218) ze Wcieck> 
rowerow> i chodnikiem.

2. Zasady obsługi oraz przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodC – z sieci publicznej;
2) odprowadzanie Wcieków sanitarnych – do sieci publicz-

nej;
3) odprowadzanie Wcieków deszczowych – do systemu 

publicznego, miejscowo do Potoku PCtkowickiego na 
warunkach organu właWciwego w sprawach gospoda-
rowania wodami;

4) elektroenergetyka – zasilanie w energiC elektryczn> na 
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podstawie warunków przył>czeniowych okreWlonych 
przez gestora sieci;

5) podł>czenia do pozostałych mediów nie reguluje siC;
6) odpady winny być gromadzone w miejscach do tego 

przeznaczonych, a nastCpnie wywocone przez spe-
cjalistyczne słucby na składowisko wskazane przez 
gminC.

§ 10

  Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania poszczególnych terenów połoco-
nych na obszarze opracowania planu, jeceli zostały ustalone, 
okreWlono w kartach terenów w § 12.

§ 11

  Na potrzeby niniejszego planu ustala siC nastCpuj>c> 
defi nicjC pojCcia ucytego w tekWcie planu:

— Stawka procentowa – procent od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci powstałego w wyniku uchwalenia planu 
miejscowego, od którego naliczana bCdzie jednorazowa 
opłata wnoszona na rzecz gminy w zwi>zku z uchwa-
leniem planu, na zasadach okreWlonych w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12

  Dla nastCpuj>cych terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czaj>cymi i oznaczonymi odrCbnie, obowi>zuj> nastCpuj>ce 
ustalenia szczegółowe:

1. KARTA TERENU
1) OZNACZENIE TERENU  01ZP,US
2) POWIERZCHNIA  ok. 1,76 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
  ZP, US ZIELEL URZ=DZONA, USŁUGI SPORTU I 

REKREACJI
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU
a) teren połocony jest w otulinie Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy okreWlone w 
§ 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTU-
RY
a) czCWć terenu znajduje siC na obszarze zespołu ur-

banistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa, 
wpisanego do rejestru zabytków województwa po-
morskiego decyzj> z dn. 26.02.1979 r. pod numerem 
957 (dawny numer rejestru 818), a na czCWci swej 
wschodniej granicy s>siaduje z tym obszarem (ozna-
czony na rysunku planu); czCWć terenu znajduje siC 
w strefi e ochrony otoczenia zespołu zabytkowego 
– strefa ochrony krajobrazu (oznaczona na rysunku 
planu);

b) czCWć terenu znajduje siC na obszarze załocenia 
architektoniczno – krajobrazowego Kalwarii Wej-
herowskiej, wpisanego do rejestru zabytków woje-
wództwa pomorskiego decyzj> z dn. 08.03.1985 r. 
pod numerem 1086 (dawny numer rejestru 910), 
a w czCWci swej wschodniej granicy s>siaduje z tym 
obszarem (oznaczone na rysunku planu);

— obowi>zuj> ustalenia wynikaj>ce z § 7 ust. 1 pkt 1 
i 2.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU
a) tereny zieleni urz>dzonej, niskiej lub wysokiej, 

z Potokiem PCtkowickim wraz ze zbiornikiem wod-
nym słuc>cym celom zarówno retencyjnym, jak i 
rekreacyjnym;

b) dopuszcza siC lokalizacjC terenowych urz>dzeM 

rekreacyjnych, ogródków gastronomicznych, obiek-
tów sprzedacy okolicznoWciowej (w tym w okresie 
kiermaszy, festynów), straganów sezonowych, infra-
struktury technicznej oraz realizacjC ci>gów pieszych 
i terenowych trawiastych parkingów, kształtowanych 
w sposób nie powoduj>cy deprecjacji przestrzennego 
dziedzictwa kulturowego;

c) obowi>zuje zakaz wznoszenia budynków.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

– nie ustala siC.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW
a) dopuszcza siC podziały nieruchomoWci zgodnie z 

liniami rozgraniczaj>cymi;
b) dopuszcza siC korekty linii rozgraniczaj>cych i podzia-
łów geodezyjnych wynikaj>ce z projektu technicznego 
drogi;

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji murów oporowych oraz 
makroniwelacji niezwi>zanych z kształtowaniem linii 
brzegowej Potoku PCtkowickiego, zbiornika wodnego 
oraz drogi, ewentualne mury oporowe dopuszcza siC 
pod warunkiem wykoMczenia elementów widocznych 
muru kamieniem lub cegł>.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi 04KDZ1/2;
b) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> techniczn> 

– obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 9 ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 1%.
11) INNE ZAPISY

a) na terenie wystCpuj> miejsca potencjalnie naracone 
na osuwanie siC mas ziemnych – obowi>zuj> usta-
lenia okreWlone w § 7 ust. 1 pkt 4;

b) teren znajduje siC w granicach planowanego obsza-
ru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych GZWP nr 110;

b) wyklucza siC lokalizacjC masztów i anten telefonii 
komórkowej;

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam.

2. KARTA TERENU
 1) OZNACZENIE TERENU    02ZD    03ZD

2) POWIERZCHNIA   ok. 0,13 ha ok. 0,04 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU 

    ZD  OGRODY DZIAŁKOWE
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – na obszarze nie wystCpuj> cadne 
formy ochrony przyrody oraz cadne elementy pokrycia 
terenu cenne przyrodniczo.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTU-
RY
a) teren 03ZD znajduje siC w strefi e ochrony otoczenia 

zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazo-
wego miasta Wejherowa – strefa ochrony krajobrazu 
(oznaczona na rysunku planu) – obowi>zuj> ustalenia 
wynikaj>ce z § 7 ust. 1 pkt 1.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU
a) dopuszcza siC stan istniej>cy zagospodarowania 

terenu;
b) dopuszcza siC oprócz zieleni urz>dzonej lokalizacjC 

infrastruktury technicznej oraz realizacjC ci>gów 
pieszych i/lub pieszo-jezdnych;

c) obowi>zuje zakaz wznoszenia budynków.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

– nie dotyczy.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW
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a) dopuszcza siC podziały nieruchomoWci zgodnie z 
liniami rozgraniczaj>cymi;

b) dopuszcza siC korekty linii rozgraniczaj>cych i podzia-
łów geodezyjnych wynikaj>ce z projektu technicznego 
drogi.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=
a) obsługa komunikacyjna z ul. Sucharskiego – z terenu 

04KDZ1/2;
b) pozostałe zasady obsługi infrastruktur> techniczn> 

– obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 9 ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 1%.
11) INNE ZAPISY

a) tereny znajduj> siC w granicach Głównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych GZWP nr 110 – obowi>zuj> 
przepisy okreWlone w § 7 ust. 1 pkt 7;

b) wyklucza siC lokalizacjC masztów i anten telefonii 
komórkowej;

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam;
d) nie dopuszcza siC innych form tymczasowego zago-

spodarowania obszaru nic zieleM niska i ogrodzenie 
terenu.

3. KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
1) OZNACZENIE TERENU  04KDZ1/2
2) POWIERZCHNIA  ok. 5,48 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
  KDZ1/2 DROGI ZBIORCZE PUBLICZNE

— NOWY PRZEBIEG ODCINKA DROGI WOJEWÓDZ-
KIEJ Nr 218

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU
a) fragment terenu połocony jest w otulinie Trójmiejskie-

go Parku Krajobrazowego (oznaczony na rysunku 
planu) – obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 4 ust. 1 
pkt 1;

b) dopuszcza siC zmianC ukształtowania terenu;
c) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych 

docelowo do kolektorów deszczowych; dopuszcza 
siC odwodnienie miejscowe – rowami lub do Potoku 
PCtkowickiego pod warunkiem zagwarantowania 
(np. w formie zbiornika retencyjnego) właWciwego 
spowolnienia spływu wód opadowych gwarantuj>-
cego przejCcie ich przez odbiorniki bez stworzenia 
zagrocenia zalewania terenu;

d) ze wzglCdu na szczególne uwarunkowania dopusz-
cza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w pasach drogowych. Lokalizacja sieci i 
urz>dzeM infrastruktury technicznej w pasach drogo-
wych na warunkach zarz>dcy drogi; w ramach pasa 
drogowego lub pasa technicznego z nim zwi>zanego 
dopuszcza siC realizacjC sieci infrastruktury technicz-
nej – wodoci>gi, kanalizacjC sanitarn>, deszczow>, 
zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w energiC elek-
tryczn>, telekomunikacji.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTU-
RY
a) czCWć terenu znajduje siC na obszarze zespołu 

urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejhero-
wa, wpisanego do rejestru zabytków województwa 
pomorskiego decyzj> z dn. 26.02.1979 r. pod nu-
merem 957 (dawny numer rejestru 818), a w czCWci 
swej wschodniej granicy s>siaduje z tym obszarem 
(oznaczony na rysunku planu); czCWć terenu znajduje 
siC w strefi e ochrony otoczenia zespołu zabytkowego 
– strefa ograniczenia gabarytu i strefa ochrony krajo-
brazu (oznaczone na rysunku planu);

b) czCWć terenu znajduje siC na obszarze załocenia 

architektoniczno – krajobrazowego Kalwarii Wej-
herowskiej, wpisanego do rejestru zabytków woje-
wództwa pomorskiego decyzj> z dn. 08.03.1985 r. 
pod numerem 1086 (dawny numer rejestru 910), a 
w czCWci swej wschodniej granicy s>siaduje z tym 
obszarem (oznaczony na rysunku planu);

c) czCWć terenu przecina obszar zabytkowego zespołu 
dawnego szpitala dla nerwowo chorych (oznaczony 
na rysunku planu) fi guruj>cego w Gminnej Ewidencji 
Zabytków Wejherowa;

— obowi>zuj> ustalenia wynikaj>ce z § 7 ust. 1 pkt 1, 2 
i 3.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – minimalna 

20 m oraz według rysunku planu;
b) dopuszcza siC korekty linii rozgraniczaj>cych i podzia-
łów geodezyjnych wynikaj>ce z projektu technicznego 
drogi;

c) szerokoWć jezdni min. 7,0 m;
d) jednostronny chodnik oddzielony od jezdni pasem 

zieleni;
e) jednostronna Wciecka rowerowa oddzielona od jezdni 

pasem zieleni;
f)  w pasie drogowym nalecy przewidzieć zatoki auto-

busowe;
g) dopuszcza siC realizacjC w wyznaczonych w projekcie 

technicznym drogi miejscach zatok postojowych dla 
samochodów osobowych;

h) w projekcie technicznym drogi nalecy przewidzieć 
zjazd na teren 01ZP,US;

i)  w projekcie technicznym drogi nalecy przewidzieć 
przejWcie dla pieszych ł>cz>ce zespół dawnego 
szpitala dla nerwowo chorych – obecnie szkołC z 
cmentarzem przyszpitalnym;

j)  w projekcie technicznym drogi nalecy przewidzieć 
przejWcia dla małych zwierz>t, w szczególnoWci dla 
płazów odbywaj>cych w okresie rozrodczym wCdrów-
ki do stawów na Potoku PCtkowickim;

k) obowi>zuje zakaz lokalizacji murów oporowych oraz 
makroniwelacji niezwi>zanych z kształtowaniem 
drogi, ewentualne mury oporowe dopuszczone s> 
pod warunkiem wykoMczenia elementów widocznych 
muru kamieniem lub cegł>.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= – zgodnie 
z § 9 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – 1%.
9) INNE ZAPISY

a) w celu ustanowienia pasa drogowego zgodnie z 
wymaganymi parametrami poc>dane jest przezna-
czenie na fragment pasa drogowego fragmentu te-
renu zamkniCtego (terenu byłej jednostki wojskowej) 
o zasiCgu wskazanym na rysunku planu; niniejsze 
wskazanie dotyczy terenu zamkniCtego i nie stanowi 
ustalenia planu miejscowego;

b) na terenie wystCpuj> miejsca potencjalnie naracone 
na osuwanie siC mas ziemnych – obowi>zuj> usta-
lenia okreWlone w § 7 ust. 1 pkt 4;

c) fragment terenu znajduje siC w granicach Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 (oznaczo-
ny na rysunku planu) – obowi>zuj> przepisy okreWlone 
w § 7 ust. 1 pkt 7;

d) fragment terenu znajduje siC w granicach planowa-
nego obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 110 (oznaczony na rysunku 
planu);

e) wyklucza siC lokalizacjC masztów i anten telefonii 
komórkowej;
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f)  wyklucza siC lokalizacjC reklam oraz tablic infor-
macyjnych wolno stoj>cych UrzCdu Miejskiego w 
Wejherowie w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego;

g) poza granicami otuliny Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego wyklucza siC lokalizacjC reklam.

4. KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
1) OZNACZENIE TERENU 
                05KDZ1/2   06KDZ1/2    07KDZ1/2
2) POWIERZCHNIA ok. 0,10 ha  ok. 0,03 ha  ok. 0,44 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
  KDZ1/2 DROGI ZBIORCZE PUBLICZNE
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY 

I KRAJOBRAZU
a) teren 07KDZ1/2 połocony jest w otulinie Trójmiej-

skiego Parku Krajobrazowego – obowi>zuj> przepisy 
okreWlone w § 4 ust. 1 pkt 1;

b) na terenie 07KDZ1/2 dopuszcza siC zmianC ukształ-
towania terenu.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTU-
RY
a) teren 06KDZ1/2 znajduje siC w strefi e ochrony oto-

czenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajo-
brazowego miasta Wejherowa – strefa ograniczenia 
gabarytu (oznaczona na rysunku planu);

b) teren 07KDZ1/2 znajduje siC w strefi e ochrony otocze-
nia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazo-
wego miasta Wejherowa – strefa ochrony krajobrazu 
(oznaczona na rysunku planu);

— obowi>zuj> ustalenia wynikaj>ce z § 7 ust. 1 pkt 1.
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – według 

rysunku planu;
b) dopuszcza siC korekty linii rozgraniczaj>cych i podzia-
łów geodezyjnych wynikaj>ce z projektu technicznego 
drogi;

c) w przekroju drogi przewidzieć WcieckC rowerow>;
d) w pasie drogowym nalecy przewidzieć zatoki auto-

busowe;
e) obowi>zuje zakaz lokalizacji murów oporowych oraz 

makroniwelacji niezwi>zanych z kształtowaniem 
drogi, ewentualne mury oporowe dopuszczone s> 
pod warunkiem wykoMczenia elementów widocznych 
muru kamieniem lub cegł>

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= – zgodnie 
z § 9 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – 1%.
9) INNE ZAPISY

a) tereny 05KDZ1/2 i 06KDZ1/2 znajduj> siC w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 
– obowi>zuj> przepisy okreWlone w § 7 ust. 1 pkt 7;

b) teren 07KDZ1/2 znajduje siC w granicach planowa-
nego obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 110;

c) wyklucza siC lokalizacjC masztów i anten telefonii 
komórkowej;

d) wyklucza siC lokalizacjC reklam oraz tablic infor-
macyjnych wolno stoj>cych UrzCdu Miejskiego w 
Wejherowie w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego;

e) poza granicami otuliny Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego wyklucza siC lokalizacjC reklam.

5. KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
1) OZNACZENIE TERENU  08KDX
2) POWIERZCHNIA   ok. 0,11 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
  KDX CI=GI PIESZO-JEZDNE PUBLICZNE
4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU – na obszarze nie wystCpuj> cadne 
formy ochrony przyrody oraz cadne elementy pokrycia 
terenu cenne przyrodniczo.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTU-
RY
a) teren znajduje siC w strefi e ochrony otoczenia za-

bytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowe-
go miasta Wejherowa – strefa ochrony krajobrazu 
(oznaczona na rysunku planu) – obowi>zuj> ustalenia 
okreWlone w § 7 ust. 1 pkt 1.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – minimalna 

6 m oraz według rysunku planu;
b) dopuszcza siC korekty linii rozgraniczaj>cych 

i podziałów geodezyjnych wynikaj>cych z projektu 
technicznego drogi.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR= – zgodnie 
z § 9 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – 1%.
9) INNE ZAPISY

a) teren znajduje siC w granicach Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych GZWP nr 110 – obowi>zuj> prze-
pisy okreWlone w § 7 ust. 1 pkt 7;

b) wyklucza siC lokalizacjC masztów i anten telefonii 
komórkowej;

c) wyklucza siC lokalizacjC reklam.

§ 13

1. Na rysunku planu zawarto nastCpuj>ce obowi>zuj>ce 
ustalenia planu:
a) granice obszaru objCtego planem,
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach lub 

rócnych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia identyfi kacyjne oraz przeznaczenie terenów 

w liniach rozgraniczaj>cych.
2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu, w tym wyrys ze 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wejherowa, stanowi> informacje 
i nie s> ustaleniami planu miejscowego.

§ 14

  Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta Wejherowa do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z zał>cznikami
i dokumentacj> planistyczn> w celu oceny jej zgodnoWci 

z przepisami prawnymi oraz ogłoszenia jej w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Pomorskiego;

2) publikacji niniejszej uchwały wraz z zał>cznikami na stronie 
internetowej Miasta Wejherowa.

§ 15

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-
go, z wyj>tkiem § 14, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.

Przewodnicz>cy
Rady Miasta Wejherowa

Piotr BochiĔski
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Zał>cznik Nr 1
do Uchwały Nr Vk/XXX/305/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.
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Zał>cznik Nr 2
do Uchwały Nr Vk/XXX/305/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla ł>cznika 
drogowego od ul. Strzeleckiej do wCzła „Działki” na drodze 
krajowej nr 6.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) rozstrzygniCcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego jest zał>cznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały.

2. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia do publicznego 
wgl>du projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla 
ł>cznika drogowego od ul. Strzeleckiej do wCzła „Działki” 
na drodze krajowej nr 6 w dniach od 22 paadziernika 
2008 r. do 12 listopada 2008 r. oraz w terminie 14 dni od 
ostatniego dnia wyłocenia projektu planu do publicznego 
wgl>du, wyznaczonym obligatoryjnie jako termin, w któ-
rym mocliwe było wnoszenie uwag (do dnia 26 listopada 
2008 r.), do tut. UrzCdu nie wpłynCły uwagi, dotycz>ce w/w 
projektu planu.

Zał>cznik Nr 3
do Uchwały Nr Vk/XXX/305/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla ł>cznika 
drogowego od ul. Strzeleckiej do wCzła „Działki” na drodze 
krajowej nr 6.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) rozstrzygniCcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w projekcie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy oraz zasadach ich fi nansowania jest zał>cznikiem 
nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Wejherowa dla ł>cznika drogowego od ul. Strzeleckiej do 
wCzła „Działki” na drodze krajowej nr 6.

2. W niniejszym projekcie planu miejscowego nie ustala siC 
realizacji zadaM własnych z zakresu infrastruktury technicz-
nej i dróg publicznych.
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UCHWAŁA Nr XXIV/390/2008

Rady Miejskiej w bukowie

z dnia 31 paadziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie (gmina bukowo).

  Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 15, art. 16 ust. 1, 
art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1 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.), 
Rada Miejska w bukowie uchwala, co nastCpuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY WSTBPNE

§ 1

1. Stwierdza siC  zgodnoWć  planu, o którym mowa 
w ust. 2 z ustaleniami Studium okreWlonymi w Uchwale 
nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w bukowie z dnia 
09.10.2002 r. w sprawie uchwalania Studium uwarun-
kowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy bukowo, wraz ze zm. do Studium wprowadzonymi 
uchwałami Rady Miejskiej w bukowie: nr IX/195/2003 
z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listo-
pada 2005 r.; nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada 
2005 r.; nr XLVII/772/2006 z dnia 9 paadziernika 2006 r.; 
nr XVIII/310/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

2. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie (gmina 
bukowo).

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,70 ha, w grani-
cach okreWlonych na rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 
okreWlenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, za-
sad obsługi komunikacyjnej i incynieryjnej obszaru objCtego 
planem, z uwzglCdnieniem zakresu ustaleM okreWlonych 
w art. 15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717, ze zm.).

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

3. W obszarze objCtym planem nie wyznacza siC terenów pod 
budowC obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym tj. obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 400m2.

§ 3

1. Ustalenia planu przedstawiono w czCWci tekstowej to jest 
w niniejszej uchwale i na zał>czniku grafi cznym – rysunku 
planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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