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 UCHWAŁA Nr LVIII/890/10
Rady Miejskiej w Słupsku
 z dnia 29 września 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gdańska V” w Słupsku.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 
175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 
2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, 
z 2008r. Nr 180 poz. 118, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 
127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i 
Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, 
Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804) Rada Miejska w Słupsku 
uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

  Stosownie do uchwały XXXIV/495/09 Rady Miejskiej w 
Słupsku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie położonym przy ulicy Gdańskiej 
w Słupsku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego „Gdańska V” o powierzchni 39,5 ha 
w granicach opracowania oznaczonych na rysunku planu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  Ustalenia planu wymienionego w § 1 są zgodne z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Słupska, uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku, Nr XLV/701/09 w dniu 
25 listopada 2009 roku.

§ 3

  Integralną część uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, wyrys ze studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego,

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich inansowania.

§ 4

1. Obszar planu obejmuje teren wydzielony liniami rozgra-
niczającymi – zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wszystkie określenia zdeiniowane w planie należy rozu-
mieć zgodnie z podaną deinicją, niezależnie od miejsca 
zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozo-
stałych określeń użytych, a niezdeiniowanych w planie, 

obowiązują deinicje z aktów prawnych obowiązujących 
w chwili uchwalania planu.

3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym 
planie:
  1) Plan – ustalenia planu, o którym mowa w § 1 ni-

niejszej uchwały,
  2) Rysunek planu – rysunek planu na mapie w skali 

1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwa-
ły,

  3) Granice opracowania – granice opracowania poka-
zane na rysunku planu,

  4) Teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczają-
cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, 
którego przeznaczenie zostało określone w odpo-
wiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci 
i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w 
tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komór-
kowej) oraz zieleń urządzoną bądź krajobrazowo 
– ekologiczną,

  5) Przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które 
winno przeważać na danym terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi,

  6) Przeznaczenie towarzyszące – przeznaczenie towa-
rzyszące przeznaczeniu podstawowemu, uzupeł-
niające i występujące w związku z przeznaczeniem 
podstawowym, nie zaś jako odrębne mogące 
występować samodzielnie na danym terenie,

  7) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogranicza-
jąca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków. Linia ta nie dotyczy w szczególności: 
balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zada-
szeń nad wejściami, części podziemnych obiektów 
budowlanych, 

  8) Obowiązująca linia zabudowy – linia ograniczająca 
obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków i wyznaczająca przebieg lica budynku na 
odcinku minimum 50% długości lica budynku. Linia 
ta nie dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, 
logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, 
części podziemnych obiektów budowlanych,

  9) Powierzchnia zabudowy – suma powierzchni 
zabudowy budynków zlokalizowanych na działce 
budowlanej, terenie. Przy obliczaniu parametru 
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu, nie uwzględnia się 
powierzchni kondygnacji podziemnych pod wa-
runkiem, że górna krawędź stropu nie przekroczy 
wysokości 1,2m powyżej naturalnej warstwicy 
terenu oraz stanowi zielony trawnik lub taras.

10) Działka przynależna – obszar zlokalizowany w 
najbliższym sąsiedztwie przy budynku mieszkal-
nym, zapewniający jego prawidłowe funkcjonowa-
nie,

11) Nieruchomość gruntowa – grunt wraz z częściami 
składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli 
stanowią odrębny przedmiot własności,

12) Przepisy szczególne – przepisy obowiązujących 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

13) Reklama wielkogabarytowa – reklama o powierzch-
ni przekraczającej 2m2,
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14) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – obiekty 
typu kiosk do sprzedaży prasy, nie związane trwale 
z gruntem, o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jącej 10m2,

15) Usługi nieuciążliwe – usługi, których funkcjono-
wanie nie powoduje przekroczenia żadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych 
lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza 
zajmowanym obiektem; nie jest źródłem uciąż-
liwych lub szkodliwych odpadów; nie powoduje 
nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodni-
czym w obrębie zajmowanej działki; w żaden inny 
znaczący sposób nie pogarsza warunków użytko-
wania terenów sąsiadujących; w szczególności nie 
przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi; 
nie powoduje wibracji o natężeniu oddziałującym 
szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane; nie po-
woduje powstawania promieniowania niejonizu-
jącego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia 
ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska; nie 
powoduje emisji substancji zanieczyszczających 
powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjem-
nych zapachów w ilościach ponadnormatywnych, 
w szczególności.

16) Ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

17) Baza – teren zamknięty na terytorium Polski w miej-
scowości Słupsk-Redzikowo, używany przez Siły 
Zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie 
z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy 
Rządami RP i USA i przez okres jej obowiązywania, 
w celu rozmieszczenia na nim oraz użycia systemu 
obrony przeciwrakietowej.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dla terenów objętych granicami planu

Ustalenia ogólne zawarte w rozdziale II  
obowiązują dla całego obszaru w granicach  

opracowania z wyjątkiem terenów dla których  
ustalenia w kartach terenu stanowią inaczej.

§ 5

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające  
wydzielające teren o przeznaczeniu lub zasadach 

zagospodarowania opisanych w karcie terenu.

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny 
wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na 
rysunku planu:
1) numerami od 01 do 35 dla terenów funkcjonal-

nych,
2) symbolami literowymi oznaczającymi ich przeznacze-

nie podstawowe zgodnie z poniższą klasyikacją:
a) MN – tereny mieszkaniowe jednorodzinne,
b) MN, U - tereny mieszkaniowe jednorodzinne, 

tereny usług,
c) U, MN - tereny usług, tereny mieszkaniowe,
d) ZP, US – tereny zieleni urządzonej, tereny spor-

tu
e) ZI- tereny zieleni izolacyjnej,
f) EE - tereny infrastruktury technicznej - elektroener-

getyka,
g) KDZ - tereny komunikacji - pas drogi zbiorczej,
h) KDL – tereny komunikacji – pas drogi lokalnej,
i)  KDD – tereny komunikacji – pas drogi dojazdo-

wej,
j)  KDW – tereny komunikacji – pas drogi wewnętrz-

nej,
k) 16.R/MN – tereny rolne z możliwością przekształ-

cenia na tereny mieszkaniowe jednorodzinne,
l)  W – tereny infrastruktury technicznej – wodocią-

gi,
m) K - tereny infrastruktury technicznej – kanaliza-

cja.
2. W ramach zagospodarowania wyżej wymienionego 

terenu dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów i urządzeń o przeznaczeniu towarzyszącym 

przeznaczeniu podstawowemu,
2) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów przezna-
czenia podstawowego.

§ 6

 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

  Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze 
objętym planem są:

1) linie rozgraniczające tereny o sposobie użytkowania 
i zasadach zagospodarowania opisanych w kartach 
terenu,

2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-prze-
strzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,

3) ustalenia dla terenu zawarte w karcie terenu.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego.

1. Na terenie objętym opracowaniem należy wprowadzić 
elementy izolacji technicznej ograniczającej rozprze-
strzenianie hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych w 
obszarze zabudowy mieszkaniowej (wzdłuż drogi KDG 
i KDZ).

2. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu wolno 
stojących masztów anten GSM.

3. Zakazuje się (z wyjątkiem terenu 12.U-stacja paliw) 
lokalizowania na obszarze planu inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwaliikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 
poz. 2573 z późn. zm.), wymagane jest sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko. Uciążliwość 
prowadzonej działalności winna zamykać się w gra-
nicach terenów, do których prowadzący działalność 
posiada tytuł prawny.

4. Dla obiektów wielkokubaturowych należy opracować 
dokumentację geologiczno-inżynierskich warunków 
ich posadowienia.

5. Podczas realizacji przedsięwzięć ustala się następujące 
zasady postępowania z masami ziemnymi: grunt wy-
korzystywany może być w miarę potrzeb i możliwości, 
w granicach działki konkretnego przedsięwzięcia lub 
wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi władza-
mi.

6. Ustala się, że funkcje i sposób ich realizacji na terenach 
objętych opracowaniem nie spowoduje:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze 

atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych,
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3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym 
szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, 
stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź 
uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,

5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą 
równowagę systemu ekologicznego najbliższego 
otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środo-
wiska przyrodniczego.

§ 8

 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Dla całego obszaru objętego planem ustala się strefę 
ograniczonej ochrony konserwatorskiej i nakazuje 
przeprowadzenie badań interwencyjnych o charakterze 
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi dla 
inwestycji poniżej 120 cm głębokości. Na podstawie 
wyników rozpoznania interwencyjnego przeprowadzić 
archeologiczne badania ratownicze.

2. Zakres archeologicznych prac interwencyjnych i ratow-
niczych określa Wojewódzki Konserwator Zabytków.

§ 9

Wymagania wynikające z potrzeb  
kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób 
zapewniający warunki publicznej aktywności, m.in. 
poprzez czytelną organizację ciągów pieszych, placów; 
wyposażenie przestrzeni w niezbędne obiekty małej 
architektury, urządzoną zieleń; zapewnienie odpowied-
niego oświetlenia przestrzeni i podświetlenie obiektów 
budowlanych.

2. W rozwiązaniach projektowych uwzględnić potrzeby 
osób niepełnosprawnych, stosować pochylnie, rampy, 
windy, odpowiednio zlokalizować miejsca parkingowe 
dla osób niepełnosprawnych.

§ 10

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie  
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki  

intensywności zabudowy.

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytko-
wania mogą mieć zmieniony przebieg o odległość nie 
większą niż 5m w celu dostosowania do aktualnego sta-
nu własności lub użytkowania. Powierzchnia żadnego 
z terenów o przeznaczeniem podstawowym nie może 
być zmieniona więcej niż o 10% powierzchni ustalonej 
na rysunku planu.

2. Na nowo wydzielonych działkach należy bilansować 
przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjonowa-
nia zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne przeznacze-
nie towarzyszące (między innymi miejsce gromadzenia 
odpadów stałych, komunikację wewnętrzną wraz z 
niezbędną ilością miejsc parkingowych).

§ 11

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się  
mas ziemnych.

  Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub 
obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
objętych planem miejscowym.

1. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, 
terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego 
do racjonalnego korzystania z budynku.

2. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wynosi:
1) ustala się minimalnie 1000 m2 dla zabudowy wolno-

stojącej,
2) minimalnie 300 m2 dla zabudowy szeregowej,
3) minimalnie 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej.

3. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy usługo-
wej z funkcją mieszkaniową jako towarzyszącą wynosi 
1000m2.

4. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydziela-
nia nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 13

Szczególne warunki zagospodarowania terenów  
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy.

1. Dla obszaru opracowania ilości nieskażonej wody pitnej 
i przemysłowej są wystarczające.

2. Dla całego obszaru opracowania zapewniona jest sły-
szalność syren alarmowych.

3. Dokumentacje techniczne inwestycji mających wpływ 
na obronność i bezpieczeństwo państwa należy uzgad-
niać z Garnizonowym Węzłem Łączności w Słupsku.

4. Wyklucza się rozbudowę obiektów, istniejących w dniu 
uchwalenia niniejszego planu i niespełniających ustaleń 
niniejszego planu. Ustalenie to obowiązuje do czasu 
wyburzenia tych obiektów lub ich przebudowy zgodnej 
z ustaleniami planu.

5. Dla całego obszaru opracowania wprowadza się ogra-
niczenia w użytkowaniu terenów związane z funkcjono-
waniem przyszłej Bazy w Redzikowie:
1) ograniczenia wysokości zabudowy (budowli i budyn-

ków):
a) w promieniu 2350 m od punktu centralnego o 

współrzędnych geograicznych: 54o28´46,354” 
szer. płn. oraz 17o06´38,046” dł. wsch. ogranicze-
nie wysokości zabudowy do 20 m;
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b) w promieniu 3825 m od punktu centralnego o 
współrzędnych geograicznych: 54o28´46,354” 
szer. płn. oraz 17o06´38,046” dł. wsch. ogranicze-
nie wysokości zabudowy do 70 m.

   Strefę ograniczenia wysokości oznaczono na ry-
sunku planu.

2) ograniczenia emisji elektromagnetycznej w odległo-
ści do 3825 m od granicy Bazy poprzez zakaz pracy 
nadajników elektronicznych tj. urządzeń emitujących 
sygnały elektromagnetyczne różnej częstotliwości i 
mocy, które generują na granicy Bazy pole elektrycz-
ne o natężeniu mierzonym na poziomie 2 metrów 
nad powierzchnią gruntu:
a) powyżej 3V/m średniej skutecznej mocy promie-

niowania dla wszystkich zakresów częstotliwo-
ści,

b) powyżej 10V/m szczytowo dla częstotliwości do 
20 MHz,

c) powyżej 50 V/m szczytowo dla częstotliwości 
powyżej 20 MHz.

  Obejmują one stałe radary wysokiej mocy, radary 
mobilne, nadajniki lotnicze, przekaźniki telewizyj-
ne i radiowe. Nie obejmują powszechnie używa-
nych urządzeń domowych, takich jak kuchenki 
mikrofalowe, telefony komórkowe, urządzenia 
Wi-Fi i piloty bezprzewodowe.

  Cały obszar planu „Gdańska V” znajduje się w 
wyżej opisanej streie.

3) ograniczenia drgań wynikające z prowadzenia prac 
podziemnych tj. działań wywołujących utrzymujące 
się o wartości 0,001 g maksymalnego przyspiesze-
nia w gruncie, w dowolnym kierunku, mierzonego 
z obszaru kompleksu obrony przeciwrakietowej do 
podstawy jakiejkolwiek konstrukcji położonej w ob-
rębie tego kompleksu w odległości 2350 m od punk-
tu centralnego o współrzędnych geograicznych: 
54o28´46,354” szer. płn. oraz 17o06´38,046” dł. wsch. 
Za te prace mogą zostać uznane prace strzałowe 
(detonacje), palowanie oraz drążenie tuneli, które 
stanowią przykłady działań wysoko wibracyjnych.

4) ograniczenia w użytkowaniu przestrzeni powietrznej 
w zakresach wysokości:
a) od poziomu gruntu do wysokości 5 km w promie-

niu 3 km od punktu odniesienia o współrzędnych 
geograficznych: 54o28´46,131” szer. płn. oraz 
17o05´57,151” dł. wsch;

b) od 5 do 12 km w promieniu 8 km od punktu od-
niesienia od punktu odniesienia o współrzędnych 
geograficznych: 54o28´46,131” szer. płn. oraz 
17o05´57,151” dł. wsch;

c) od 12 do 20 km w promieniu 15 km od punktu 
odniesienia o współrzędnych geograficznych: 
54o28´46,131” szer. płn. oraz 17o05´57,151” dł. 
wsch;

§ 14

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem 

zewnętrznym poprzez projektowany węzeł z ul. Gdań-
ską oraz istniejące zjazdy,

2) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji 
miejsc parkingowych przyjmować zgodnie ze wskaź-
nikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
a) dla zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej - min. 2 miejsca postojowe na 1 
mieszkanie,

b) dla sklepów, domów towarowych o pow. sprze-
daży do 2000m2- min. 25 miejsc postojowych na 
1000 m2pow. sprzedaży,

c) dla obiektów handlowych – min. 25 miejsc posto-
jowych na 1000 m2 powierzchni usług,

d) dla restauracji, kawiarni, barów – min. 2 miejsca 
postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych,

e) dla hoteli, pensjonatów – min. 1 miejsce postojo-
we na 3 pokoje hotelowe,

f) stacje paliw (z wyłączeniem samoobsługowych 
stacji paliw) – na 1 obiekt 5+2 na jedno miejsce 
obsługi technicznej,

g) hurtownie, magazyny – 5 miejsc postojowych na 
10 zatrudnionych,

h) obiekty ekspozycyjno-handlowe, wystawowe- 20 
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej,

i)  baseny pływackie, małe obiekty sportu i rekreacji 
– 1 miejsce postojowe na 10 korzystających,

j)  korty tenisowe(bez miejsc dla widzów) – 2 miejsca 
postojowe na 1 kort.

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia wody poło-

żonego na terenie 23.W, z którego wodę na terenie 
osiedla, rozprowadzić siecią wodociągową Ø 80-250 
mm wykonaną w liniach rozgraniczających dróg, jako 
alternatywne dopuszcza się ujęcia własne,

2) do dalszej eksploatacji zachowuje się indywidualne 
ujęcia wody położone na terenie istniejącej zabudo-
wy.

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) odprowadzenie ścieków bytowych siecią kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno – tłoczną i dwie przepom-
pownie ścieków do kolektora tłocznego Redzikowo 
– Słupsk i dalej systemem kanalizacji sanitarnej na 
oczyszczalnię ścieków aglomeracji Słupsk,

2) sieci kanalizacji sanitarnej wykonać w liniach rozgra-
niczających dróg.

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z te-

renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
mało uciążliwych usług na własny nieutwardzony 
teren lub do ziemi poprzez indywidualne urządzenia 
do wsiąkania,

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
zanieczyszczonych, szczelnych terenów usług uciąż-
liwych do ziemi po wcześniejszym oczyszczeniu na 
lokalnym urządzeniu do wartości określonych w 
obowiązujących przepisach,

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
terenu dróg do przydrożnych rowów trawiastych 
lub odcinkami sieci kanalizacji deszczowej do ziemi 
poprzez lokalne urządzenia do wsiąkania,

4) zaleca się wtórne wykorzystanie wód opadowych 
i roztopowych zebranych z dachów na terenie po-
szczególnych działek budowlanych.

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła 

zlokalizowanych w obiektach należących bezpośred-
nio do ich odbiorców, w których preferowane są 
niskoemisyjne i nieemisyjne nośniki energii (np. olej 
opałowy, gaz ziemny, energia elektryczna, biopaliwa, 
pompy cieplne),

2) obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych (węgiel, 
koks).
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6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną:
1) adaptuje się istniejący system uzbrojenia elektro-

energetycznego,
2) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje ustalone 

planem zasilać liniami kablowymi niskiego napięcia 
przez zintegrowane złącza kablowe z układem pomia-
rowym.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz ziemny z osiedlowej sieci gazowej 

średniego ciśnienia wykonanej w liniach rozgranicza-
jących dróg,

2) nową sieć gazową przyłączyć do gazociągu średnie-
go ciśnienia Redzikowo - Słupsk, przebiegającego 
wzdłuż północnej granicy obszaru planu,

3) wzdłuż sieci gazowych zachować strefę kontrolowaną 
o szerokości 1 m.

8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) na terenie każdej nieruchomości wyznaczyć miejsce 

do czasowego gromadzenia odpadów,
2) wprowadza się bezwzględny obowiązek selektyw-

nego postępowania z odpadami komunalnymi, ich 
wywóz przez uprawnione podmioty do miejsc odzy-
sku oraz unieszkodliwienia, zgodnie ze wskazaniami 
przepisów prawa w tym zakresie,

3) ustala się gromadzenie odpadów innych niż ko-
munalne, ich wywóz przez uprawnione podmioty 
do miejsc odzysku i unieszkodliwienia, zgodnie ze 
wskazaniami przepisów prawa w tym zakresie.

§ 15

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów.

  Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania 
terenu do czasu realizacji ustaleń planu.
  Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospo-
darowania i urządzania terenu w sposób niezgodny z 
ustalonym w planie.

§ 16

  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy.
  Ustala się 30% stawkę służącą do naliczenia jednora-
zowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w 
momencie obrotu nieruchomością zgodnie z art. 36 ust. 
4 ustawy z wyłączeniem terenów będących własnością 
Gminy Miejskiej Słupsk, dla których ustala się stawkę w 
wysokości 0%.

§ 17

  Ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy, 
dla poszczególnych terenów wyrażone są w formie karty 
terenu.

Rozdział 3
Karty terenu

§ 18

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
karta"terenu"numer:"01""

PRZEZNACZENIE:""
1.MN,"2.MN,"3.MN,"4.MN,""

5.MN,"6.MN,"7.MN,"8.MN,"9.MN""

23"

RQYKGT¥EJPKC<30OP?3.6:68"jc."40OP?3.4528jc."
50OP?"5.4999jc."60OP?6.2576"jc."70OP?4.4;:7"jc."
80OP?4.4;:7"jc."90OP?3.5968"jc.":0OP?3.4;39"jc."
;0OP?2.67:4"jc"

"
tereny"mieszkaniowe"jednorodzinne""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<""
"âvgtgp{"pkg¦ciqurqfctqycpg."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"wmu¦vcüvqycpkc"nwd"
tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"
k"qitcpke¦gš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"¦cdwfqyŽ"lgfpqtqf¦kppŠ"
yqnpquvqlŠeŠ."u¦gtgiqyŠ"k"dnk pkce¦Š.""
"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"dwfqyŽ"pc"itcpke{"f¦kcümk"
y"rt¦{rcfmw"¦cdwfqy{"u¦gtgiqygl"k"dnk pkce¦gl.
"â"y"itcpkecej"vgtgpÂy"fqrwu¦e¦c"ukŽ"
y{f¦kgngpkg"ftÂi"ygypŽvt¦p{ej"MFY0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""¦cejqycþ"k"rkgnŽipqycþ"yctvqžekqyg"gngogpv{"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq.""
"â""""fqlžekc"k"fqlc¦f{"y"okctŽ"oq"nkyqžek"wvyctf¦cþ"ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"
¦crgypkclŠe{ok"kphknvtcelŽ"yÂf"qrcfqy{ej"k"tq¦vqrqy{ej"fq"itwpvw0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
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"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"dwfqyŽ"pc"itcpke{"f¦kcümk"
y"rt¦{rcfmw"¦cdwfqy{"u¦gtgiqygl"k"dnk pkce¦gl0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""¦cejqycþ"k"rkgnŽipqycþ"yctvqžekqyg"gngogpv{"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq.""
"â""""fqlžekc"k"fqlc¦f{"y"okctŽ"oq"nkyqžek"wvyctf¦cþ"ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"
¦crgypkclŠe{ok"kphknvtcelŽ"yÂf"qrcfqy{ej"k"tq¦vqrqy{ej"fq"itwpvw0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"27"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
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â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"
tgmncoqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"tgmnco"yqnpq"uvqlŠe{ej"
rt¦{"žekcpkg"dwf{pmw."uvcpqykŠe{ej"mqorq¦{elŽ"¦"lgiq"
gngycelŠ"rqf"yctwpmkgo.""g"kej"rqykgt¦ejpkc"pkg"lguv"
ykŽmu¦c"pk""6o4.""
"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"u¦{nfÂy"oqeqycp{ej"
rtquvqrcfng"fq"gngycelk"htqpvqygl."rqykgt¦ejpkc"u¦{nfw"
ocmu{ocnpkg"3.7"o4".fqnpc"mtcyŽf "u¦{nfw"pc"y{uqmqžek"
pkg"opkglu¦gl"pk""4.7o"rqy{"gl"pcvwtcnpgl"yctuvyke{"
vgtgpw."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wuüwiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"
vgejpke¦p{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â"y"okctŽ"oq"nkyqžek"vgejpke¦p{ej"qf"uvtqp"vgtgpÂy"
ftÂi"vyqt¦{þ"pcucf¦gpkc"¦kgngpk"q¦fqdpgl"y{uqmkgl"
k"pkumkgl."

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"nqmcnk¦celk"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wuüwiqyq"â"jcpfnqy{ej0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""wuvcnc"ukŽ"yi"t{uwpmw"rncpw."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"
vgtgpw"

â""""wuvcnc"ukŽ"ocz0"47'"y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"
f¦kcümk0""
"â""""rt¦{"¦cdwfqykg"u¦gtgiqygl"ocz"62'."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""wuvcnc"ukŽ"okp0"47'."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""wuvcnc"ukŽ"4"mqpf{ipcelg"pcf¦kgopg.""

"â""""wuvcnc"ukŽ"ocmu{ocnpkg";o"."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ.""
"â""""uvquqycþ"rqmt{ekg"fcejÂymŠ"nwd"ocvgtkcügo"
fcejÂymq"rqfqdp{o"y"mqnqt¦g"e¦gtykgpk"nwd"dtŠ¦w.*"pkg"
fqv{e¦{"fcejÂy"rücumkej+0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"rqf¦kcü{"f¦kcügm"yi"rtqrqpqycp{ej"pc"t{uwpmw"rncpw"nkpkk"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"
htqpvÂy"f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"
f¦kcügm"

â""""wuvcnc"ukŽ"okp0"3222o4"fnc"¦cdwfqy{"yqnpquvqlŠegl.""
"â""""okp0"522"ofi"fnc"¦cdwfqy{"u¦gtgiqygl."
"â""""okp0"822"ofi"fnc"¦cdwfqy{"dnk pkce¦gl."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"
fq"rcuc"ftqiqygiq"

â""""wuvcnc"ukŽ"yi"t{uwpmw"rncpw0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""¦iqfpkg"¦"Tq¦rqt¦Šf¦gpkgo"Okpkuvtc"Kphtcuvtwmvwt{"¦"fpkc"46"yt¦gžpkc"3;;:t0"y"urtcykg"wuvcngpkc"
igqvgejpke¦p{ej"yctwpmÂy"rqucfqykgpkc"qdkgmvÂy"dwfqyncp{ej."yctwpmk"mycnkhkmwlŠ"ukŽ"fq"
ê¦üq"qp{ej"yctwpmÂy"itwpvqy{ejé."c"mcvgiqtkc"igqvgejpke¦pc"gygpvwcnpkg"rncpqycp{ej"vw"qdkgmvÂy"
dŽf¦kg"KK"nwd"KKK0"Vq"qdnkiwlg"fq"y{mqpcpkc"fq"egnÂy"rtqlgmvqy{ej"fqmwogpvcelk"igqnqike¦pq"â"
kp"{pkgtumkgl"ytc¦"¦"igqvgejpke¦p{ok"yctwpmcok"rqucfqykgpkc"qdkgmvÂy"dwfqyncp{ej0"

32" ¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"
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â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."rctcogvt{."
mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""vgtgp"y{rquc"{þ"y"pkg¦dŽfpŠ"kphtcuvtwmvwtŽ."

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£36."

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
"
karta"terenu"numer:"03""

PRZEZNACZENIE:""
10.U,MN,"10aU,MN,"11.U,MN""

23"

RQYKGT¥EJPKC<"320W1OP?2.575jc"."
32cW1OP?2.853:"330W1OP?3.:942"jc"

"
tereny"usšug,"tereny"mieszkaniowe""

jednorodzinne""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"
qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"
¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ociclŠ"wmu¦vcüvqycpkc"nwd"
tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"hwpmelk"okgu¦mcpkqygl"pc"
vgtgpcej"wuüwi"pc"mqpf{ipcelcej"y{"u¦{ej"pk""rctvgt.""
"â""""pc"vgtgpkg"320W1OP"fqrwu¦e¦c"ukŽ"wuüwik"q"ejctcmvgt¦g"
vqyct¦{u¦Še{o"hwpmelk"okgu¦mcpkqygl"."c"vcm"g"yqnpquvqlŠeg"
nwd"ydwfqycpg."
"â""""pc"vgtgpkg"320W1OP"fqrwu¦e¦c"ukŽ"322'"¦cdwfqy{"
lgfpqtqf¦kppgl"rqf"yctwpmkgo"nqmcnk¦celk"gmtcpÂy"nwd"¦kgngpk"
k¦qnce{lpgl"pc"v{o"vgtgpkg."¦opkglu¦clŠe{ej"wekŠ"nkyqžþ"
¦cdwfqy{"vgtgpw"340W."â""""¦cdwfqyc"wuüwiqyq/
okgu¦mcpkqyc"rqykppc"d{þ"¦nqmcnk¦qycpc"y"qfngiüqžek"pkg"
opkglu¦gl"pk""32.2"o"qf"wt¦Šf¦gš"pcf¦kgop{ej"uüw"Še{ej"
qduüwf¦g"uvcelk"rcnky"¦nqmcnk¦qycpgl"pc"vgtgpkg"340W."â""""
fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"ictc"{"y"mqpf{ipcelk"rctvgtw."
rkypke{"dwf{pmw"qtc¦"mqpf{ipcelk"rqf¦kgopgl."
"â""""oq"nkykg"itwrqycþ"okgluec"rctmqycpkc"¦"rnce{mcok"
iqurqfcte¦{ok"k¦qnwlŠe"lg"qf"rq¦quvcügiq"¦ciqurqfctqycpkc"
¦kgngpkŠ"y{uqmŠ"k"pkumŠ."
"â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"nqmcnk¦celk"¦cdwfqy{"iqurqfcte¦gl0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""¦cejqycþ"k"rkgnŽipqycþ"yctvqžekqyg"gngogpv{"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq.""
"â""""fqlžekc"k"fqlc¦f{"y"okctŽ"oq"nkyqžek"wvyctf¦cþ"ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"
¦crgypkclŠe{ok"kphknvtcelŽ"yÂf"qrcfqy{ej"k"tq¦vqrqy{ej"fq"itwpvw0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
27" Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
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â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"
ocügl"ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"
tgmncoqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"tgmnco"yqnpq"uvqlŠe{ej"rt¦{"
žekcpkg"dwf{pmw."uvcpqykŠe{ej"mqorq¦{elŽ"¦"lgiq"gngycelŠ"
rqf"yctwpmkgo.""g"kej"rqykgt¦ejpkc"pkg"lguv"ykŽmu¦c"pk""6o4."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"
v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"wuüwiqyq/
jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"
vgejpke¦p{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"rncpw."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"
nwd"vgtgpw"

â""""wuvcnc"ukŽ"ocmu{ocnpkg"72'"y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"
vgtgpw."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""wuvcnc"ukŽ"okp"42'."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"
¦cdwfqy{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"
¦cdwfqy{"

â""""pkg"ykŽegl"pk""5"mqpf{ipcelg"pcf¦kgopg."k"ocz"34.2"o.""
"â""""rq¦kqo"rqucfqykgpkc"rqucf¦mk"rctvgtw"ocmu{ocnpkg"
2.7o"rqy{"gl"rq¦kqow"rt¦{ngiügiq"vgtgpw."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ.""
"â""""uvquqycþ"rqmt{ekg"fcejÂymŠ"nwd"ocvgtkcügo"fcejÂymq"
rqfqdp{o"y"mqnqt¦g"e¦gtykgpk"nwd"dtŠ¦w.*"pkg"fqv{e¦{"fcejÂy"
rücumkej+0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"k"rqf¦kcü"vgtgpw."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"
u¦gtqmqžþ"htqpvÂy"f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"
rqykgt¦ejpkc"f¦kcügm"

â""""okp0"3222ofi."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"
y"uvquwpmw"fq"rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"
â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."rctcogvt{."
mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"ukŽ"fquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpŠ"¦"rtqlgmvqycp{ej"
ftÂi"mncu{"MFF.""
"â""""vgtgp"y{rquc"{þ"y"pkg¦dŽfpŠ"kphtcuvtwmvwtŠ."

32"

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"
¦gypŽvt¦p{o"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£36."
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â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
"
karta"terenu"numer:"04""

PRZEZNACZENIE:""
12.U,13U,14U,15.U,"21.U,""

23"

RQYKGT¥EJPKC<"340W?2.;;34"jc."
350W?2.7:95"jc."360W?4.2:64"jc."
370W?2.7762"jc."430W?"2.4583"

"
tereny"usšug""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"
qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"
¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ociclŠ"wmu¦vcüvqycpkc"nwd"
tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""oq"nkykg"itwrqycþ"okgluec"rctmqycpkc"¦"rnce{mcok"
iqurqfcte¦{ok"k¦qnwlŠe"lg"qf"rq¦quvcügiq"¦ciqurqfctqycpkc"
¦kgngpkŠ"y{uqmŠ"k"pkumŠ.""
"Fnc"vgtgpw"340W"wuvcnc"ukŽ"fqfcvmqyq<""
"30qdqykŠ¦gm"y{dwfqycpkc"y"itcpkecej"vgtgpw"
rqfe¦{u¦e¦cnpk"žekgmÂy"woq"nkykclŠe{ej"qe¦{u¦e¦cpkg"yÂf"
qrcfqy{ej"k"tq¦vqrqy{ej"urü{yclŠe{ej"¦"rqykgt¦ejpk"
wvyctf¦qp{ej."¦cpkge¦{u¦e¦qp{ej"uwduvcpelcok"
tqrqrqejqfp{ok"qtc¦"¦cuvquqycpkg"kpuvcncelk"k"wt¦Šf¦gš"
¦cdg¦rkge¦clŠe{ej"rt¦gf"rt¦gfquvcpkgo"ukŽ"uwduvcpelk"
tqrqrqejqfp{ej"fq"itwpvw"k"yÂf"qrcfqy{ej.""
"40"qe¦{u¦e¦qpg"yqf{"qrcfqyg"k"tq¦vqrqyg"qfrtqycf¦kþ"fq"
¦kgok"rqrt¦g¦"kpf{ykfwcnpg"wt¦Šf¦gpkc"fq"yukŠmcpkc"k"tgvgpelk"
nwd"ekgmw"yqfpgiq"¦nqmcnk¦qycpgiq"pc"uŠukgfpkgl"f¦kcüeg"pt"
5213"itcpke¦Šegl"qf"yuejqfw"¦"vgtgpgo.""
"50y"itcpkecej"vgtgpw"wuvcnc"ukŽ"qdqykŠ¦gm"¦cfctpkgpkc"
yu¦gnmkej"rqykgt¦ejpk"yqnp{ej"qf"¦cdwfqy{.""
"60wt¦Šf¦gpkc"vgejpke¦pg"uüw"Šeg"qduüwf¦g"uvcelk"rcnky"
rqykpp{"d{þ"¦nqmcnk¦qycpg"y"qfngiüqžek"pkg"opkglu¦gl"pk""32.2"
o"qf"ekgmw"pc¦{ycpgiq"êFqrü{ygo"rqy{"gl"Uüwrumcé"."
¦nqmcnk¦qycpgiq"pc"uŠukgfpkgl"f¦kcüeg"*"pt"5213/"rq¦c"itcpkeŠ"
qrtceqycpkc"rncpw+0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""¦cejqycþ"k"rkgnŽipqycþ"yctvqžekqyg"gngogpv{"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq.""
"â""""fqlžekc"k"fqlc¦f{"y"okctŽ"oq"nkyqžek"wvyctf¦cþ"ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"
¦crgypkclŠe{ok"kphknvtcelŽ"yÂf"qrcfqy{ej"k"tq¦vqrqy{ej"fq"itwpvw0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"27"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"
ocügl"ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
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â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"
tgmncoqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"tgmnco"yqnpq"uvqlŠe{ej"rt¦{"
žekcpkg"dwf{pmw."uvcpqykŠe{ej"mqorq¦{elŽ"¦"lgiq"gngycelŠ"
rqf"yctwpmkgo.""g"kej"rqykgt¦ejpkc"pkg"lguv"ykŽmu¦c"pk""6o4."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"
v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"wuüwiqyq/
jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"
vgejpke¦p{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"
nwd"vgtgpw"

â""""wuvcnc"ukŽ"ocmu{ocnpkg"72'"y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"
vgtgpw."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""wuvcnc"ukŽ"okp0"32'."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"
¦cdwfqy{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"
¦cdwfqy{"

â""""pkg"ykŽegl"pk""4"mqpf{ipcelg"pcf¦kgopg.""
"â""""ocz0"34.22o."
"â""""rq¦kqo"rqucfqykgpkc"rqucf¦mk"rctvgtw"ocmu{ocnpkg"
2.7o"rqy{"gl"rq¦kqow"rt¦{ngiügiq"vgtgpw."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ.""
"â""""uvquqycþ"rqmt{ekg"fcejÂymŠ"nwd"ocvgtkcügo"fcejÂymq"
rqfqdp{o"y"mqnqt¦g"e¦gtykgpk"nwd"dtŠ¦w."*"pkg"fqv{e¦{"
fcejÂy"rücumkej+0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"vgtgpÂy"q"lgfpqtqfpgl"hwpmelk"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"
u¦gtqmqžþ"htqpvÂy"f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"
rqykgt¦ejpkc"f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"
y"uvquwpmw"fq"rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"
â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."rctcogvt{."
mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"ukŽ"fquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpŠ"vgtgpw"rqrt¦g¦"
rtqlgmvqycp{"iüÂyp{"yŽ¦üc"¦"wn0"IfcšumŠ.""
"â""""vgtgp"y{rquc"{þ"y"pkg¦dŽfpŠ"kphtcuvtwmvwtŠ."

32"

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"
¦gypŽvt¦p{o"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£36."
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â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
karta"terenu"numer:05""

PRZEZNACZENIE:""
16.R/MN""

23"

RQYKGT¥EJPKC<"380T1OP?5.3372jc"

"
tereny"upraw"rolniczych"z"mo liwožciŸ"
przeksztašcenia"na"tereny"mieszkaniowe"

jednorodzinne""
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<""
"âvgtgp{"¦ciqurqfctqycpg."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"wmu¦vcüvqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"
k"qitcpke¦gš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"nqmcnk¦celk"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wuüwiqyq"â"jcpfnqy{ej.""
"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"hwpmelŽ"wuüwiqyq/jcpfnqyŠ"
y"tcocej"rtqfwmelk"tqnpgl."
"â"y"itcpkecej"vgtgpw"fqrwu¦e¦c"ukŽ"y{f¦kgngpkg"
ftqik"ygypŽvt¦pgl"MFY0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wuüwiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

27"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"
k"qitcpke¦gš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{."

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""fnc"¦cdwfqy{"lgfpqtqf¦kppgl"wuvcnc"ukŽ"

pkgrt¦gmtce¦cnpŠ"nkpkŽ"¦cdwfqy{"y"qfngiüqžek"8:.2"
o"qf"itcpke{"rcuc"ftqiqygiqwn0"Ifcšumkgl.""
"â"y"rt¦{rcfmw"y{f¦kgngpkc"ygypŽvt¦pgiq"ftqik"
MFY"wuvcnc"ukŽ"pkg"rt¦gmtce¦cnpŠ"nkpkŽ"¦cdwfqy{"
y"qfngiüqžek"7.2"o"qf"itcpke{"rcuc"ftqiqygiq"
MFY."
"â"y"rcukg"84.2"o"y¦füw""wn0"Ifcšumkgl"fqrwu¦e¦c"
ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"wuüwi."

â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"vgtgpw"

â""""fnc"¦cdwfqy{"okgu¦mcpkqygl"<ocz"47'/
¦cdwfqyc"yqnpquvqlŠec.""
"â""""ocz"62'/¦cdwfqyc"u¦gtgiqyc."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""fnc"¦cdwfqy{"okgu¦mcpkqygl"okp0"47'"."

28"

â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
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â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""fnc"¦cdwfqy{"okgu¦mcpkqygl"wuvcnc"ukŽ"ocz04"
mqpf{ipcelg"pcf¦kgopg"k"ocz0";.2"o."

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ.""
"â""""uvquqycþ"rqmt{ekg"fcejÂymŠ"nwd"ocvgtkcügo"
fcejÂymq"rqfqdp{o"y"mqnqt¦g"e¦gtykgpk"nwd"
dtŠ¦w"*"pkg"fqv{e¦{"fcejÂy"rücumkej+0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pc"vgtgpcej"¦citq"qp{ej"quwycpkgo"ukŽ"ocu"¦kgop{ej"yrtqycf¦kþ"k"wvt¦{ocþ"tqžnkppqžþ"
wvtycnclŠeŠ"wmu¦vcüvqycpkg"vgtgpw0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"k"rqf¦kcü"f¦kcügm0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"htqpvÂy"
f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"
f¦kcügm"

â""""wuvcnc"ukŽ"okp0"3222o4"fnc"¦cdwfqy{"
yqnpquvqlŠegl.""
"â""""okp0"522"ofi"fnc"¦cdwfqy{"u¦gtgiqygl."
"â""""okp0"822"ofi"fnc"¦cdwfqy{"dnk pkce¦gl."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"fq"
rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"
â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""vgtgp"y{rquc"{þ"y"pkg¦dŽfpŠ"kphtcuvtwmvwtŽ"
vgejpke¦pŠ.""
"â""""vgtgp"fquvŽrp{"rqrt¦g¦"ftqiŽ"ygypŽvt¦pŠ."

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"mqowpkmce{lpgiq"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"
¦gypŽvt¦p{o"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
"
"
karta"terenu"numer:06""

PRZEZNACZENIE:""
17.ZP,US""

23"

RQYKGT¥EJPKC<"390¥R1WU?3.9778jc"

"
tereny"zieleni"urzŸdzonej,"rekreacji,"sportu""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<""
"âvgtgp{"pkg¦ciqurqfctqycpg."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"wmu¦vcüvqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
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â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"
k"qitcpke¦gš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"wt¦Šf¦gš"urqtvqyq"
/"tgmtgce{lp{ej.""
"â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"nqmcnk¦celk"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wuüwiqyq"â"jcpfnqy{ej."
"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celg"qdkgmvÂy"uüw"Še{ej"
qduüwf¦g"tgmtgcelk"k"urqtvw0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""kuvpkglŠe{"ft¦gyquvcp"â"y"okctŽ"oq"nkyqžek"fq"¦cejqycpkc"k"rkgnŽipcelk0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wuüwiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

27"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"
k"qitcpke¦gš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{.""
"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"wt¦Šf¦gš"urqtvqyq"
/"tgmtgce{lp{ej."
"â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"nqmcnk¦celk"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wuüwiqyq"â"jcpfnqy{ej0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"fq"
rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ.""
"â""""uvquqycþ"rqmt{ekg"fcejÂymŠ"nwd"
ocvgtkcügo"fcejÂymq"rqfqdp{o"y"mqnqt¦g"
e¦gtykgpk"nwd"dtŠ¦w"*"pkg"fqv{e¦{"fcejÂy"
rücumkej+0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pc"vgtgpcej"¦citq"qp{ej"quwycpkgo"ukŽ"ocu"¦kgop{ej"yrtqycf¦kþ"k"wvt¦{ocþ"tqžnkppqžþ"
wvtycnclŠeŠ"wmu¦vcüvqycpkg"vgtgpw0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"f¦kcügm0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"htqpvÂy"
f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kcügm" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"fq"rcuc"
ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""pc"vgtgpkg"390¥R1WU"nqmcnk¦wlg"ukŽ"wlŽekg"yqf{"qtc¦"¦dkqtpkm"tgvgpe{lp{0"
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¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"
â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""vgtgp"y{rquc"{þ"y"pkg¦dŽfpŠ"kphtcuvtwmvwtŽ"
vgejpke¦pŠ."

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"mqowpkmce{lpgiq"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"
¦gypŽvt¦p{o"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
"
"
karta"terenu"numer:07""

PRZEZNACZENIE:""
18.ZI,"19.ZI,""

"

23"

RQYKGT¥EJPKC<3:0¥K?"2.8724"jc."3;0¥K?"2.8635"jc"

"
tereny"zieleni"izolacyjnej""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<""
"âvgtgp{"pkg¦ciqurqfctqycpg."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"
y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ociclŠ"wmu¦vcüvqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"qdkgmvÂy"
kphtcuvtwmvwt{"v{rw"vtchquvcelc0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""yrtqycf¦kþ"k"wvt¦{ocþ"tqžnkppqžþ"k¦qnwlŠeŠ"vgtgp{"¦cdwfqy{"rt¦gf"wekŠ"nkyqžekŠ"ftqik"¦dkqte¦gl0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"ctejkvgmvwt{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"wuüwiqyq/
jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

27"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"nqmcnk¦celk"
v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"wuüwiqyq"â"
jcpfnqy{ej0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"fq"
rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
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ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"k"rqf¦kcü"f¦kcügm0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"htqpvÂy"f¦kcügm" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kcügm" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"fq"rcuc"
ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"
â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."
rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
karta"terenu"numer:"08""

PRZEZNACZENIE:""
22.EE""

23"

RQYKGT¥EJPKC<"440GG?2.22:2jc."

"
tereny"infrastruktury"technicznej"Þ""
elektroenergetyka""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ""
"â"vgtgp"pkg¦ciqurqfctqycp{."uvcelc"vtchq"."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"
wmu¦vcüvqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"27"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
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â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"
tgmncoqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"tgmnco"yqnpq"
uvqlŠe{ej"rt¦{"žekcpkg"dwf{pmw."uvcpqykŠe{ej"
mqorq¦{elŽ"¦"lgiq"gngycelŠ"rqf"yctwpmkgo.""g"kej"
rqykgt¦ejpkc"pkg"lguv"ykŽmu¦c"pk""6o4."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wuüwiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"
vgejpke¦p{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"vgtgpÂy"q"lgfpqtqfpgl"hwpmelk."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"
htqpvÂy"f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"
f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"
fq"rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"
â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"
k"kpp{ej"u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£36."

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
karta"terenu"numer:"09""

PRZEZNACZENIE:""23"
23.W""

"
Teren"uj̅cia"wody""



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168 — 17968 — Poz. 3479

RQYKGT¥EJPKC<"450Y?"2.:;84"jc"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"
y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ociclŠ"wmu¦vcüvqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"
k"qitcpke¦gš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""rqykgt¦ejpkg"dkqnqike¦pkg"e¦{ppg"
¦ciqurqfctqycþ"¦kgngpkŠ"pkumŠ0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""fqlžekc"k"fqlc¦f{"y"okctŽ"oq"nkyqžek"wvyctf¦kþ"ftqdp{ok"gngogpvcok"¦crgypkclŠe{ok"kphknvtcelŽ"
yÂf"qrcfqy{ej"k"tq¦vqrqy{ej"fq"itwpvw0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"ctejkvgmvwt{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wuüwiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

27"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"
k"qitcpke¦gš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"fq"
rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""uvwfpkg"iüŽdkpqyg"nqmcnk¦qycþ"y"vcmk"urquÂd."cd{"kej"uvtgh{"qejtqp{"dg¦rqžtgfpkgl"okgžekü{"ukŽ"
y"itcpkecej"vgtgpw0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"f¦kcügm."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"htqpvÂy"f¦kcügm" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kcügm" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"fq"rcuc"
ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""¦cmc¦"nqmcnk¦celk"qdkgmvÂy"pkg"¦ykŠ¦cp{ej"¦"wlŽekgo"yqf{.""
"â""""vgtgp"pcng"{"y{itqf¦kþ"k"¦cdg¦rkge¦{þ"rt¦gf"fquvŽrgo"quÂd"pkgwrqyc"pkqp{ej."
"â""""pc"rqdÂt"yÂf"rqf¦kgop{ej"k"gmurnqcvcelŽ"wt¦Šf¦gš"yqfqekŠiqy{ej"pcng"{"w¦{umcþ"rq¦yqngpkg"
yqfpq"rtcypg0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"

32"

â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

/"dwfqyc"uvwfpk"iüŽdkpqy{ej"qtc¦"
vqyct¦{u¦Še{ej"wt¦Šf¦gš"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168 — 17969 — Poz. 3479

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

/"yqf{"rqrüwe¦pg"qfrtqycf¦kþ"fq"ukgek"
mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"y"rt¦{ngiügl"ftqf¦g"
rwdnke¦pgl0""
"/rq¦quvcüg"¦crku{"lcm"y"£36."

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"

â""""y{ocicpkc"rctmkpiqyg"â"wuvcnc"
¦ct¦Šfec"ftqik0"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
karta"terenu"numer:"10""

PRZEZNACZENIE:""
24.K,"25.K""

23"

RQYKGT¥EJPKC<"460M?"2.2286jc."
470M?2.2286"jc"

"
Tereny"infrastruktury"technicznej-kanalizacja""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"
wmu¦vcüvqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""rqykgt¦ejpkg"dkqnqike¦pkg"e¦{ppg"¦ciqurqfctqycþ"
¦kgngpkŠ"pkumŠ0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""rt¦{"rt¦gdwfqykg."tq¦dwfqykg"wnke"ocmu{ocnpkg"ejtqpkþ"kuvpkglŠe{."¦ftqy{"ft¦gyquvcp.""
"â""""qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"fq"mcpcnk¦celk"fgu¦e¦qygl0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"
tgmncoqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wuüwiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"
vgejpke¦p{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

27"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"
vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
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ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"f¦kcügm."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"
htqpvÂy"f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"
f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"
fq"rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""vgtgp"rt¦grqorqypk"pcng"{"y{itqf¦kþ"k"¦cdg¦rkge¦{þ"rt¦gf"fquvŽrgo"quÂd"pkgwrqyc"pkqp{ej0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"
â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."rctcogvt{."
mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

/"dwfqyc"wt¦Šf¦gpkc"¦dkqtpkmqyq/vüqe¦pgiq"
*rt¦grqorqypk"žekgmÂy+"y{rquc"qpgiq"y"kpuvcncelŽ"
k"ctocvwtŽ"j{ftcwnke¦pŠ"qtc¦"u{uvgo"uvgtqycpkc"ytc¦"
¦"vqyct¦{u¦Še{ok"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""y{ocicpkc"rctmkpiqyg"â"wuvcnc"¦ct¦Šfec"ftqik0"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
karta"terenu"numer:"11""

PRZEZNACZENIE:""
26.KDZ""

23"

RQYKGT¥EJPKC<"480MF¥?3.6855jc"

"
tereny"komunikacji"Þ"pas"drogi"zbiorczej""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"
wmu¦vcüvqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""rt¦{"rt¦gdwfqykg."tq¦dwfqykg"wnke"ocmu{ocnpkg"ejtqpkþ"kuvpkglŠe{."¦ftqy{"ft¦gyquvcp0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"27"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{"

â""""qdkgmv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"¦ykŠ¦cpg"¦"twejgo"
mqüqy{o."rkgu¦{o"k"tqygtqy{o."
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â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"
tgmncoqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"pqžpkmÂy"tgmnco"
*uüwrÂy+"¦"y{mnwe¦gpkgo"tgmnco"ykgnmqicdct{vqy{ej."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wuüwiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"
vgejpke¦p{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{.""
"â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"wokgu¦e¦cpkc"tgmnco"
ykgnmqicdct{vqy{ej."
"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celg"rcuÂy"¦kgngpk"k¦qnce{lpgl."
"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wuüwiqyq"â"jcpfnqy{ej"lgf{pkg"y"rqykŠ¦cpkw"
¦"rt¦{uvcpmcok"mqowpkmcelk"rwdnke¦pgl."
"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"rt¦gdwfqyŽ"ukgek"w¦dtqlgpkc"
rqf¦kgopgiq"qtc¦"nqmcnk¦celk"pqy{ej"ukgek"¦c"¦iqfŠ"
¦ct¦Šfe{"ftqik."
"â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"wokgu¦e¦cpkc"pqy{ej"ukgek"rqf"
lg¦fpkcok"¦c"y{lŠvmkgo"mqngmvqtÂy"fgu¦e¦qy{ej"
k"rqrt¦ge¦p{ej"rt¦{üŠe¦{"qtc¦"qfekpmÂy."if¦kg"pkg"oc"
oq"nkyqžek"wüq"gpkc"ukgek"rq¦c"lg¦fpkŠ0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"
vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"f¦kcügm."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"
htqpvÂy"f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"
f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"
fq"rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
32" ¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["

VGEJPKE¥PGL"



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 168 — 17972 — Poz. 3479

â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."rctcogvt{."
mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""rcu"ftqiqy{"y{rquc"{þ"â"w¦wrgüpkþ"y"pkg¦dŽfpŠ"
kphtcuvtwmvwtŽ"vgejpke¦pŠ.""
"â""""wuvcnc"ukŽ<"
"â"u¦gtqmqžþ"rcuc"ftqiqygiq"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"
rncpw.""
"â"fqrwu¦e¦c"ukŽ"rt¦gdwfqyŽ"ukgek"w¦dtqlgpkc"
rqf¦kgopgiq"qtc¦"nqmcnk¦celŽ"pqy{ej"ukgek"¦c"¦iqfŠ"
¦ct¦Šfe{"ftqik0"

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"mqowpkmce{lpgiq"
¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"â"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"rncpw.""
"â""""rqykŠ¦cpkg"ftÂi"y{rquc"{þy"pkg¦dŽfpŠ"
kphtcuvtwmvwtŽ"vgejpke¦pŠ"
"â""""qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"â"fq"tqyÂy"
vtcykcuv{ej"nwd"qfekpmcok"ukgek"mcpcnk¦celk"fgu¦e¦qygl"
fq"¦kgok"rqrt¦g¦"nqmcnpg"wt¦Šf¦gpkc"fq"yukŠmcpkc."
"â""""¦cqrcvt¦gpkg"y"gpgtikŽ"gngmvt{e¦pŠ"â"¦"ukgek"
gngmvtqgpgtigv{e¦pgl."

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""y{ocicpkc"rctmkpiqyg"â"wuvcnc"¦ct¦Šfec"ftqik0"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
"
"
karta"terenu"numer:"12""

PRZEZNACZENIE:""
27.KDL,"27.KDLa"28.KDL,"28.KDLa,"29.KDL,""

23"

RQYKGT¥EJPKC<"490MFN?3.2;53"jc."
490MFNc?"2.2954jc."4:0MFN?2.42;2"jc."
4:0MFNc?2.2954"jc."4;0MFN?"3.4596jc"

"
tereny"komunikacji"Þ"pas"drogi"lokalnej""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"
wmu¦vcüvqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{"

â""""qdkgmv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"¦ykŠ¦cpg"¦"twejgo"
mqüqy{o."rkgu¦{o"k"tqygtqy{o."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"
tgmncoqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"pqžpkmÂy"tgmnco"
*uüwrÂy+"¦"y{mnwe¦gpkgo"tgmnco"ykgnmqicdct{vqy{ej."

27"

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wuüwiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
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â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"
vgejpke¦p{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{.""
"â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"wokgu¦e¦cpkc"tgmnco"
ykgnmqicdct{vqy{ej."
"â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celg"rcuÂy"¦kgngpk"k¦qnce{lpgl."
"â""""fqrwu¦e¦c"ukg"rt¦gdwfqyŽ"ukgek"w¦dtqlgpkc"
rqf¦kgopgiq"qtc¦"nqmcnk¦celk"pqy{ej"ukgek"¦c"¦iqfŠ"
¦ct¦Šfe{"ftqik."
"â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"wokgu¦e¦cpkc"pqy{ej"ukgek"rqf"
lg¦fpkcok"¦c"y{lŠvmkgo"mqngmvqtÂy"fgu¦e¦qy{ej"
k"rqrt¦ge¦p{ej"rt¦{üŠe¦{"qtc¦"qfekpmÂy."if¦kg"pkg"oc"
oq"nkyqžek"wüq"gpkc"ukgek"rq¦c"lg¦fpkŠ0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"
vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

28"

â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"f¦kcügm."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"
htqpvÂy"f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"
f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"
fq"rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"

32"

â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."rctcogvt{."
mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""rcu{"ftqiqyg"y{rquc"{þ"â"w¦wrgüpkþ"y"pkg¦dŽfpŠ"
kphtcuvtwmvwtŽ"vgejpke¦pŠ.""
"â""""wuvcnc"ukŽ<"
"â"u¦gtqmqžþ"rcuc"ftqiqygiq"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"
rncpw.""
"â"fqrwu¦e¦c"ukŽ"rt¦gdwfqyŽ"ukgek"w¦dtqlgpkc"
rqf¦kgopgiq"qtc¦"nqmcnk¦celŽ"pqy{ej"ukgek"¦c"¦iqfŠ"
¦ct¦Šfe{"ftqik."
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â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"mqowpkmce{lpgiq"
¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"â"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"rncpw.""
"â""""rqykŠ¦cpkg"ftÂi"y{rquc"{þ"w¦wrgüpkþ"y"pkg¦dŽfpŠ"
kphtcuvtwmvwtŽ"vgejpke¦pŠ."
"â""""qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"â"fq"tqyÂy"
vtcykcuv{ej"nwd"qfekpmcok"ukgek"mcpcnk¦celk"fgu¦e¦qygl"
fq"¦kgok"rqrt¦g¦"nqmcnpg"wt¦Šf¦gpkc"fq"yukŠmcpkc."
"â""""¦cqrcvt¦gpkg"y"gpgtikŽ"gngmvt{e¦pŠ"â"¦"ukgek"
gngmvtqgpgtigv{e¦pgl."

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""y{ocicpkc"rctmkpiqyg"â"wuvcnc"¦ct¦Šfec"ftqik0"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
karta"terenu"numer:"13""

PRZEZNACZENIE:""
30.KDD,31.KDD,"32.KDD,"33.KDD,""

34.KDD,"35.KDD""

23"

RQYKGT¥EJPKC<"520MFF?2.8446"jc."
530MFF?2.5746"jc."540MFF?2.;776"jc."
550MFF?2.7:25"jc."560MFF?2.37:5"jc."
570MFF?2.4963"jc"

"
tereny"komunikacji"Þ"pas"drogi"dojazdowej""

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ociclŠ"wmu¦vcüvqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

24"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"
k"qitcpke¦gš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""ftqic"35052MFF"lcmq"rtcyqumtŽv0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
â""""qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"fq"mcpcnk¦celk"fgu¦e¦qygl0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

â""""qdqykŠ¦wlŠ"¦crku{"£:0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{"

â""""qdkgmv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"¦ykŠ¦cpg"¦"twejgo"
mqüqy{o."rkgu¦{o"k"tqygtqy{o."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"pqžpkmÂy"tgmnco"
*uüwrÂy+"¦"y{mnwe¦gpkgo"tgmnco"
ykgnmqicdct{vqy{ej."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wuüwiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

27"

â""""qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦gš"
k"qitcpke¦gš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""¦cmc¦wlg"ukŽ"wokgu¦e¦cpkc"tgmnco"
ykgnmqicdct{vqy{ej.""
"â""""fqrwu¦e¦c"ukg"rt¦gdwfqyŽ"ukgek"w¦dtqlgpkc"
rqf¦kgopgiq"qtc¦"nqmcnk¦celk"pqy{ej"ukgek"¦c"¦iqfŠ"
¦ct¦Šfe{"ftqik0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW<"28"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
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â""""ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."
â""""igqogvtkc"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ!QP[EJ"
QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

29"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"QDLŸV[EJ"RNCPGO"
OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"ukŽ"uecngpkc"f¦kcügm."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmqžþ"htqpvÂy"
f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"
f¦kcügm"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ."

2:"

â""""mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"fq"
rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

2;"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"K"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"
â""""wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""rcu{"ftqiqyg"y{rquc"{þ"â"w¦wrgüpkþ"
y"pkg¦dŽfpŠ"kphtcuvtwmvwtŽ"vgejpke¦pŠ""
"â"""wuvcnc"ukŽ"u¦gtqmqžþ"rcuc"ftqiqygiq"¦iqfpkg"
¦"t{uwpmkgo"rncpw.""
"â"""fqrwu¦e¦c"ukŽ"rt¦gdwfqyŽ"ukgek"w¦dtqlgpkc"
rqf¦kgopgiq"qtc¦"nqmcnk¦celŽ"pqy{ej"ukgek"¦c"
¦iqfŠ"¦ct¦Šfe{"ftqik."

â""""yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"mqowpkmce{lpgiq"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"
¦gypŽvt¦p{o"

â""""rqykŠ¦cpkg"ftÂi"y{rquc"{þ"â"w¦wrgüpkþ"
y"pkg¦dŽfpŠ"kphtcuvtwmvwtŽ"vgejpke¦pŠ.""
"â""""qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"â"fq"tqyÂy"
vtcykcuv{ej"nwd"qfekpmcok"ukgek"mcpcnk¦celk"
fgu¦e¦qygl"fq"¦kgok"rqrt¦g¦"nqmcnpg"wt¦Šf¦gpkc"fq"
yukŠmcpkc."
"â""""¦cqrcvt¦gpkg"y"gpgtikŽ"gngmvt{e¦pŠ"â"¦"ukgek"
gngmvtqgpgtigv{e¦pgl."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""y{ocicpkc"rctmkpiqyg"â"wuvcnc"¦ct¦Šfec"ftqik0"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ÿF¥CPKC"K"W![VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"ukŽ0"
"
"
"
"
"

Rozdział 4
Ustalenia końcowe

§ 19

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Słupska.

§ 20

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LVIII/890/10
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/890/10
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 września 2010 r.


ROZSTRZYGNIûCIE"O"SPOSOBIE"ROZPATRZENIA"UWAG"


Rozstrzygni̅cie"w"sprawie"

rozpatrzenia"uwag"
 Data"

wpšywu"
uwagi"

Jednostka"skšadajŸca"
uwagi"

TrežŽ"uwagi" Oznaczenie"
nieruchomožci"
lub"terenu""
"ktÀrego"
dotyczy"
uwaga"

Ustalenia"
projektu"planu"

dla"
nieruchomožci"
"ktÀrej"dotyczy"

uwaga"

Prezydent"
"m."

Sšupska"

Rada"Miejska"
"w"Sšupsku"

Uzasadnienie"

3 4 5 6 7 8 9 : ;
3 2502:032 RcpOctkwu¦

Ftgžekm.wn0Ifcšumc56d
Uüwrum

¥okcpchwpmelk
f¦kcümk¦tqnpq/
okgu¦mcpkqygl
pc
okgu¦mcpkqyq
âwuüwiqyqâ
rtqfwme{lpŠ
*rtqfwmelc
tqnpc+

f¦0pt6613
vgtgp
270380T1OP

Vgtgp
270380T1OP
lguvvgtgpgo
rtqfwmelk
tqnpke¦gl
¦oq"nkyqžekŠ
rt¦gmu¦vcüegpkc
pcvgtgp{
okgu¦mcpkqyg0

 wycic
wy¦inŽfpkqpc

Qocykcp{ vgtgp
rqüq"qp{
yitcpkecej
okcuvc rq rt¦g/
mu¦vcüegpkw
uvcpkg ukŽ cvtcm/
e{lpŠ qhgtvŠ fnc
dwfqypkevyc
okgu¦mcpkqygiq
kwuüwi0

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/890/10
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 września 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-

NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-

TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-

NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

§ 1

  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone 
do zadań własnych gminy, zapisane w niniejszym planie 
obejmują:

§ 2

  Zadania wymienione w §1 będą inansowane z budżetu 
Gminy Miejskiej Słupsk z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o inansach publicznych (Dz.U. z 


N0R0 U[ODQNVGTGPW QRKUKPYGUV[ELK
23 280390¥R1WU Vgtgp{¦kgngpkwt¦Šf¦qpgl.tgmtgcelc.urqtv

*3.977jc+
Dwfqyckphtcuvtwmvwt{vqyct¦{u¦Šegl<gngmvtqgpgtigv{e¦pc.
yqfqekŠiqyc.ic¦qyŠqtc¦mcpcnk¦celcfgu¦e¦qyckucpkvctpc.

24 2903:0¥K.2903;0¥K Vgtgp{¦kgngpkk¦qnce{lpgl*3.52jc+
25 2;0450Y Vgtgp{wlŽekcyqf{*2.:;84jc+
26 320460M.320470M Vgtgp{kphtcuvtwmvwt{vgejpke¦pgl/mcpcnk¦celc0

Dwfqycrt¦grqorqypk*2.234:jc+
27 330480MF¥ Dwfqyc¦dkqte¦glftqikrwdnke¦pgl*3.68jc+ytc¦¦ukgekcok<

gngmvtqgpgtigv{e¦pŠ.yqfqekŠiqyŠ.ic¦qyŠqtc¦mcpcnk¦celŠ
fgu¦e¦qyŠkucpkvctpŠ

28 340490MFN.
34049c0MFN.
3404:0MFN.

3404:c0MFN.
3404;0MFN

Dwfqycnqmcnp{ejftÂirwdnke¦pgl*4.8;jc+ytc¦¦ukgekcok<
gngmvtqgpgtigv{e¦pŠ.yqfqekŠiqyŠ.ic¦qyŠqtc¦mcpcnk¦celŠ
fgu¦e¦qyŠkucpkvctpŠ

29 350520MFF.
350530MFF.
350540MFF.
350550MFF.
350560MFF.
350570MFF

Dwfqycfqlc¦fqy{ejftÂirwdnke¦p{ej*4.;6jc+ytc¦¦ukgekcok<
gngmvtqgpgtigv{e¦pŠ.yqfqekŠiqyŠ.ic¦qyŠqtc¦mcpcnk¦celŠ
fgu¦e¦qyŠkucpkvctpŠ


2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Istnieją 
możliwości ubiegania się o doinansowanie inwestycji ze 
środków NFOSiGW, WFOSiGW oraz funduszy struktural-
nych UE.


