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UCHWAŁA Nr XXIII/177/2009
Rady Gminy w Kolbudach
z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wiCkszoWci terenu 
wsi Bielkówko na terenie Gminy Kolbudy.

  Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 

16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póan. zm), rozporz>dzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wy-

maganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz. U. Nr164, poz. 1587), 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. Nr142 poz. 1591, 

z póan. zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/329/2006 Rady Gminy 

Kolbudy z dnia 19 wrzeWnia 2006 w sprawie przyst>pieniu 

do sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wiCkszoWci terenu wsi Bielkówko na 

terenie gminy Kolbudy, Rada Gminy Kolbudy uchwala, co 

nastCpuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla wiCkszoWci terenu wsi Bielkówko na terenie gminy 

Kolbudy. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 80 ha.

2. Granice planu stanowi>:

1) od północy: nieczynna linia kolejowa oraz granice działki 

nr 57/6, dz. nr 72/13, dz. nr 72/3, dz. nr 72/10, działka 

drogi nr 80/2 do granicy gminy Kolbudy;

2) od wschodu: granica gminy Kolbudy,droga powiatowa 

oraz droga gmina nr 238;

3) od południa: południowa granica działki 204/25, 205,206, 

207; linia prostopadła do drogi gminnej nr 165 w kierunku 

rowu melioracyjnego;

4) od zachodu: rów melioracyjny do granicy z działk> drogi 

gminnej nr 124.

3. Ustalenia planu s> zgodne ze „Studium uwarunkowaM i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kol-

budy”.

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały jest:

1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek planu 

w skali 1:1000;

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, 

zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC z nastCpuj>cych roz-

działów:

1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotycz>ce całego tere-

nu;

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów ele-

mentarnych;

4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu komunika-

cyjnego;

5) Rozdział 5 – Ochrona gruntów rolnych i leWnych;

6) Rozdział 6 – Przepisy koMcowe.

§ 3

  Na terenie objCtym planem obowi>zuj> nastCpuj>ce defi -

nicje terminów ucytych w planie:

1) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) – na-

lecy przez to rozumieć:
a) budynki jednorodzinne, to jest budynki wolnostoj>ce 

albo budynki w zabudowie blianiaczej, szeregowej lub 

grupowej, słuc>ce zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-

wych. Budynek jednorodzinny stanowi konstrukcyjnie 

samodzieln> całoWć, dopuszcza siC w nim wydzie-

lenie nie wiCcej nic dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu ucytkowego 

o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj>cej 30% 

powierzchni całkowitej budynku;

b) budynki wielorodzinne,

c) budynki zamieszkania zbiorowego zaspakajaj>ce 

specyfi czne potrzeby mieszkaniowe – dom dziecka, 

dom rencisty, klasztor, internat, dom akademicki, 

z wył>czeniem koszar, zakładów karnych, zakładów 

dla nieletnich,

— wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj>cych 

w nich rodzin: urz>dzeniami budowlanymi, ogroda-

mi, miejscami postojowymi, garacami i budynkami 

gospodarczymi oraz obiektami małej architektury;

2) funkcje usługowe (zabudowa usługowa) – nalecy przez 

to rozumieć tereny przeznaczone dla:

a) usług publicznych – jak: administracja publiczna, wy-

miar sprawiedliwoWci, kultury, kultu religijnego, oWwia-

ty, szkolnictwa wycszego, nauki, opieki zdrowotnej, 

opieki społecznej i socjalnej, porz>dku publicznego, 

ochrony przeciwpocarowej, rekreacji i kultury fi zycz-

nej, sportu,

b) usług komercyjnych – jak: handel, gastronomia, ob-

sługi ł>cznoWci w transporcie kolejowym, drogowym, 

lotniczym, morskim lub wodnym Wródl>dowym, Wwiad-

czenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

obsługa bankowa, usługi fi nansowe, centra konfe-

rencyjne i wystawiennicze, działalnoWć gospodarcza 

zwi>zana z wykonywaniem wolnych zawodów,

c) rzemiosła usługowego – jak (np. szewc, krawiec, 

fryzjer, zakład naprawy sprzCtu RTV, itp.); oraz innej 

działalnoWci na zbliconej zasadzie do wymienionych 

powycej niepowoduj>cej przekroczeM wartoWci nor-

matywnych zanieczyszczeM powietrza i poziomu 

dawiCku w Wrodowisku dla zabudowy mieszkaniowej, 

jak równiec powstawania odorów i niezorganizowanej 

emisji zanieczyszczeM;

d) usług turystyki – rozumie siC przez to budynki stano-

wi>ce obiekty hotelarskie w rozumieniu przepisów 

ustawy o usługach turystycznych: hotel, motel, pen-

sjonat, dom wycieczkowy, schronisko młodziecowe, 

schronisko;

3) funkcje przemysłowe – rozumie siC przez to wszelk> 

działalnoWć polegaj>c> na wytwórczoWci i składowaniu, 

obejmuj>c> zakłady przemysłowe, urz>dzenia produkcji 
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budowlanej, centra technologiczne, centra logistyczne, 

bazy transportowe, składy, magazyny, hurtownie, rze-

miosło o charakterze produkcyjnym i inna działalnoWć 
komercyjna na zbliconej zasadzie do wymienionych 

powycej z wył>czeniem funkcji obsługi komunikacji;

4) funkcje obsługi komunikacji – rozumie siC przez to 

funkcje zwi>zane z obsług> transportu samochodowego 

takie jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, 

diagnostyka, stacje obsługi samochodów;

5) miejsce postojowe – rozumie siC przez to teren prze-

znaczony do postawienia samochodu, przy czym jako 

miejsce postojowe mocna zaliczyć miejsce w garacu 

oraz na podjeadzie do budynku;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie siC przez to 

liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC zewnCtrznej 

Wciany budynku. ZewnCtrznej Wciany budynku nie sta-

nowi>:

— w kondygnacji parteru: ganki wejWciowe, wiatrołapy, 

schody i pochylnie wejWciowe o maksymalnej powierzch-

ni 8m2,

— w wycszych kondygnacjach – wykusze, loggie, balkony 

i inne podobne elementy bryły budynku o maksymalnej 

powierzchni 8m2,

7) obiekt o ducym zatrudnieniu – obiekt o zatrudnieniu 

powycej 30 osób;

8) powierzchnia terenu biologicznie czynna – nalecy przez 

to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzchniow> na 

terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy powierzch-

ni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej 

nic 10 m2 urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 

na podłocu zapewniaj>cym im naturaln> wegetacjC;

9) powierzchnia zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
sumC powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych 

obiektów budowlanych o terminie lokalizacji powycej 

120 dni zlokalizowanych na działce budowlanej;

10) noWnik reklamowy – rozumie siC przez to noWnik in-

formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi zamocowaniami, 

umieszczony w polu widzenia ucytkowników drogi, nie 

bCd>cy znakiem w rozumieniu przepisów o znakach 

i sygnałach lub znakiem informuj>cym o obiektach 

ucytecznoWci publicznej ustawionym przez gminC;

a) reklama wolnostoj>ca – nalecy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji re-

klam, napisów i elementów dekoracyjnych, takce 

obiekt budowlany sam bCd>cy reklam>,

b) reklama wbudowana– nalecy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 

umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzysty-

wany do ekspozycji reklam, napisów i elementów 

dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie 

jest reklam> wbudowan>;

11) wysokoWć zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć budynku mierzon> od poziomu terenu 

przy najnicej połoconym wejWciu do budynku lub jego 

czCWci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do 

najwycszego punktu dachu (z wył>czeniem komina);

12) wskaanik powierzchni zabudowy: stosunek powierzchni 

zabudowy do powierzchni działki/terenu, wskaanik 

powierzchni zabudowy ustala siC w ustaleniach szcze-

gółowych dla terenów elementarnych;

13) zabudowa zagrodowa – nalecy przez to rozumieć 
w szczególnoWci budynki mieszkalne, budynki gospo-

darcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospo-

darstwach leWnych;

14) zagospodarowanie tymczasowe – nalecy przez to 

rozumieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu 

a takce sposób ucytkowania obiektu inny nic prze-

znaczenie terenu, dopuszczone na czas okreWlony 

tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, 

zasady tymczasowego zagospodarowania okreWlaj> 

ustalenia planu.

§ 4

1. Obszar objCty planem dzieli siC na tereny elementarne, 

czyli wyrócnione na rysunku planu liniami rozgranicza-

j>cymi tereny o rócnych funkcjach lub rócnych zasadach 

zagospodarowania. Podział obszaruj objCtego planem na 

tereny elementarne jest spójny i rozł>czny, co oznacza, 

ce wszystkie czCWci obszaru objCtego planem nalec> do 

któregoW z terenów elementarnych i cadna czCWć nie nalecy 

równoczeWnie do dwóch terenów elementarnych.

2. Kacdy teren elementarny jest oznaczony w tekWcie i na 

rysunku planu numerem adresowym gdzie okreWla siC:

1) kolejny numer terenu elementarnego;

2) przeznaczenie terenu oraz dla terenów systemu komu-

nikacji dodatkowo: klasC ulicy.

3. Dla terenów wyrócnionych w planie liniami rozgranicza-

j>cymi tereny o rócnych funkcjach lub rócnych zasadach 

zagospodarowania ustala siC miCdzy innymi przeznaczenie 

terenu. Ustalenie podstawowego przeznaczenia terenu nie 

wyklucza mocliwoWci lokalizacji na nim innych funkcji na 

zasadach okreWlonych w ustaleniach szczegółowych.

4. Liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego podziału wyrócnia 

siC w planie fragmenty terenu elementarnego, dla których 

sformułowano dodatkowe ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

zasad zagospodarowania lub okreWlono WciWle ustalony 

sposób ucytkowania i zagospodarowania. Podział terenu 

elementarnego na wydzielenia wewnCtrzne nie jest spójny 

ani rozł>czny: mog> istnieć fragmenty terenu nie nalec>ce 

do cadnego z wydzieleM wewnCtrznych, mog> tec istnieć 
fragmenty terenu nalec>ce równoczeWnie do dwu i wiCcej 

wydzieleM wewnCtrznych.

5. Kacdy teren wydzielenia wewnCtrznego wyrócniony na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego 

podziału oznaczony jest w tekWcie i na rysunku planu nume-

rem adresowym. Numer adresowy składa siC z oznaczeM 

cyfrowych i literowych. Oznaczenie terenu wydzielenia 

wewnCtrznego zawiera:

1) numer terenu elementarnego w którym teren wydzielenia 

wewnCtrznego jest połocony;

2) numer ustalenia szczegółowego obowi>zuj>cego wy-

ł>cznie na tym terenie;

3) kolejny numer wydzielania wewnCtrznego;

4) przeznaczenie terenu wydzielania wewnCtrznego (w 

zalecnoWci od potrzeb).

§ 5

1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleM – ustalenia 

ogólne obowi>zuj>ce na całym obszarze planu oraz usta-

lenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elemen-

tarnych. Dla kacdego terenu elementarnego obowi>zuj> 

równoczeWnie ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe.

2. Ustalenia tekstowe planu, ogólne dla całego obszaru ob-

jCtego planem dotycz> elementów struktury funkcjonalno 

– przestrzennej, w tym systemów komunikacji i systemów 

infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych maj> 

jednolity układ formalny. Dla kacdego terenu okreWla siC:

  1) oznaczenie terenu;

  2) przeznaczenie terenu;

  3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

  4) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu;
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  5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;

  6) ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych;

  7) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu;

  8) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów;

  9) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci;

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu;

11) ustalenia dla obsługi komunikacyjnej terenu;

12) ustalenia dla infrastruktury technicznej;

13) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów;

14) ustalenie stawki procentowej, słuc>cej naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. renty 

planistycznej).

4. Ustalenia tekstowe planu dla terenów sytemu komunikacji, 

zawarte w Rozdziale 4 maj> jednolity układ formalny. S> 

to:

1) oznaczenie terenu;

2) przeznaczenie terenu;

3) parametry i wyposacenie;

4) inne ustalenia;

5) ustalenie stawki procentowej, słuc>cej naliczaniu opłaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. renty planistycz-

nej).

§ 6

1. Rysunek planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do uchwały, 

zawiera nastCpuj>ce oznaczenia:

1) granica obszaru objCtego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczaj>ce tereny elementarne (tereny o róc-
nym przeznaczeniu);

3) linie rozgraniczaj>ce tereny wydzieleM wewnCtrznych 

(tereny o rócnych zasadach zagospodarowania);

4) oznaczenie terenów:

a) sposób oznaczenia terenu elementarnego,

b) sposób oznaczenia terenu wydzielenia wewnCtrzne-

go;

5) oznaczenie przeznaczenia terenów:

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej,

b) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

c) MR- tereny zabudowy mieszkaniowo rzemieWlni-

czej,

e) UO – tereny zabudowy usług oWwiaty,

f)  UK – tereny usług kultury,

g) ZP – tereny zieleni urz>dzonej,

h) ZL – lasy,

i)  R – tereny rolnicze,

j)  WS – wody;

6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  a) zamkniCcie kompozycyjne,

  b) punkt widokowy,

  c) ci>g widokowy;

7) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

  a) poWrednia strefa ochrony ujCcia wody „Straszyn”,

  b) grupy drzew i krzewów (biogrupy),

  c) powierzchnia biologicznie czynna,

  d) szpalery drzew;

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) budynki w ewidencji wojewódzkiego konserwatora 

zabytków,

b) budynki o wartoWciach historycznych,

c) strefa ochrony konserwatorskiej obszaru historycz-

nego osadnictwa;

9) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu: oznaczenie nieprzekraczalnej linii 

zabudowy;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

a) strefa ograniczeM dla lokalizacji zagospodarowania 

w s>siedztwie linii energetycznej;

11) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:

a) tereny dróg publicznych, z oznaczeniem na rysunku 

planu dróg i ulic wg klas technicznych:

 — KD.Z – droga klasy Z – zbiorcza,

 — KD.L – droga klasy L – lokalna,

 — KD.D – droga klasy D – dojazdowa,

  b) inne tereny obsługi komunikacyjnej, jak:

      — KDW –dojazdy stanowi>ce drogi wewnCtrzne

      — CP – ci>gi piesze;

12) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej:

a) tereny dla obiektów i urz>dzeM infrastruktury tech-

nicznej:

       — Ks – tereny przepompowni Wcieków,

  — E – tereny urz>dzeM zaopatrzenia w energiC 

elektryczn> – stacje transformatorowe,

 — IT – pas infrastruktury technicznej,

    b) sieci infrastruktury technicznej:

       — linia elektroenergetyczna 15 kV;

13) zalecane podziały geodezyjne.

2. Przebieg linii rozgraniczaj>cych dla celów opracowaM 

geodezyjnych nalecy okreWlać zgodnie z przebiegiem 

istniej>cych granic działek. W przypadku przebiegu linii 

rozgraniczaj>cych nie po istniej>cych granicach działek, 

nalecy go okreWlać poprzez odczyt grafi czny osi linii z 

rysunku planu.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu.

§ 7

1. Ustala siC zakaz lokalizacji nowych wiec telefonii komór-

kowej na terenie planu z dopuszczeniem lokalizacji stacji 

bazowych na istniej>cych obiektach.

2. Obowi>zuje zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych na całym terenie objCtym planem.

3. Na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu jako 

R/ZL dopuszcza siC zalesienia ucytków rolnych.

§ 8

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady kompozycji krajobrazu:

1) w celu kształtowania właWciwych warunków ekspozy-

cji krajobrazu obowi>zuje kształtowanie przestrzeni 

uwzglCdniaj>ce:

a) zamkniCcie kompozycyjne: obiekt kubaturowy, pro-

jektowany indywidualnie ze szczególn> starannoWci>, 

wyrócniaj>cy siC z otoczenia dziCki swej formie archi-

tektonicznej, funkcji i lokalizacji, element identyfi kacji 

miejsca i krystalizacji jego tocsamoWci;

b) punkty widokowe w obszarze którego zalecane jest 

zachowanie dystansu w stosunku do punktu wido-

kowego umocliwiaj>cego utrzymanie jego roli oraz 

stworzenie otwarć widokowych

c) w rejonie wystCpowania ci>gów zakazuje siC: lokaliza-
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cji obiektów i urz>dzeM dysharmonijnych w stosunku 

do otaczaj>cego krajobrazu, oraz lokalizacji zabudo-

wy w układzie zwartym ograniczaj>cych walory  

widokowe obszaru.

2. W zakresie dostosowania form zabudowy do istniej>cego 

zagospodarowania oraz w zakresie kolorystyki na terenach 

o przeznaczeniu ustalonym w planie jako MN – tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU – tereny 

zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej oraz 

budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej ustala 

siC:

1) wykoMczenie elewacji z materiałów o charakterze mine-

ralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, kamieM, 

wyklucza siC stosowanie jaskrawych kolorów;

2) ujednolicon> kolorystykC pokrycia dachów ograniczon> 

do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, br>zów, 

szaroWci i czerni.

3. Dla ogrodzeM ustala siC:

1) ogrodzenie działki nie moce przekraczać granicy działki 

oraz linii rozgraniczaj>cej drogi ustalonej w planie;

2) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji miesz-

kaniowych lub mieszkaniowo usługowych:

a) dla ogrodzeM powycej 0,6 m od poziomu terenu, 

ogrodzenia acurowe;,

b) ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna wynosić co 

najmniej 50% powierzchni acurowej czCWci ogrodzenia 

miCdzy słupami,

c) wyklucza siC stosowanie ogrodzeM betonowych prefa-

brykowanych i betonowych pełnych za wyj>tkiem słupów 

i podmurówek.

§ 9

  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu

1. Północno wschodnia czCWć obszaru objCtego planem po-

łocona jest w granicach terenu poWredniej ochrony ujCcia 

wody „Straszyn” dla miasta GdaMska oznaczonego na ry-

sunku planu. Obszar wyznaczony został Rozporz>dzeniem 

nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarz>du Gospodarki 

Wodnej w GdaMsku z dnia 22 stycznia 2007 r. Działania, 

w terenie oznaczony na rysunku planu jako obszar po-

Wredniej ochrony ujCcia wody „Straszyn”, nie mog> być 
sprzeczne z ustaleniami ww. Rozporz>dzenia.

2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wrodowiska 

przyrodniczego i utrzymania zrócnicowania biotycznego 

oraz dla kształtowania prawidłowych, ekologicznych wa-

runków cycia ustala siC tereny zielone:

a) tereny powierzchni biologicznie czynnych,

b) tereny powierzchni biologicznie czynnych z zadrze-

wieniami (biogrupy), pasy zieleni o funkcji izolacyjnej 

szpalery drzew,

c) inne tereny aktywne przyrodniczo jak tereny zieleni 

urz>dzonej, cieki wodne;

d) tereny pozostaj>ce w rolniczym lub leWnym ucytkowaniu, 

oznaczone na rysunku planu jako ZL, R/ZL;

3. Na terenach zielonych obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady 

zagospodarowania:

a) ochrona istniej>cych wartoWci i powi>zaM przyrodni-

czych,

b) zachowanie ci>głoWci przestrzennej i trwałoWci czasowej 

zasadniczych elementów Wrodowiska,

c) zachowanie zrócnicowania gatunkowego, równowagi 

ekologicznej i odnawialnoWci zasobów Wrodowiska 

przyrodniczego,

d) obowi>zuje podejmowanie działaM zmierzaj>cych do roz-

szerzenia i wzmocnienia powi>zaM przyrodniczych oraz 

ci>głoWci przestrzennej systemu osnowy ekologicznej, 

w szczególnoWci wprowadzanie zalesieM, zachowanie, 

pielCgnacja lub odtwarzanie naturalnej obudowy bio-

logicznej cieków i zbiorników wodnych przez zadrze-

wienia, zakrzaczenia oraz tworzenie nieprzeorywanej 

darni trawiastej, wdracanie dostCpnych programów rolno 

Wrodowiskowych.

4. Dla przedsiCwziCć lokalizowanych na terenie objCtym 

planem ustala siC:

1) na całym terenie objCtym planem wyklucza siC lokaliza-

cjC działalnoWci i przedsiCwziCć uci>cliwych, tj:

a) mog>cych spowodować zanieczyszczenie Wrodowi-

ska, tj emisjC, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi 

lub stanu Wrodowiska, powoduje szkodC w dobrach 

materialnych lub koliduje z innymi, uzasadnionymi 

sposobami korzystania ze Wrodowiska,

b) wymagaj>cych instalacji mog>cych powodować 
przekroczenia standardów jakoWci Wrodowiska,

c) zwi>zanych ze stosowaniem substancji stanowi>cych 

szczególne zagrocenie dla Wrodowiska,

d) w przypadku awarii powoduj>cych zagrocenie dla 

cycia i zdrowia ludzi;

2) zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska działalnoWci gospo-

darczej, prowadzonej na danym terenie, winien być 
bezwzglCdnie ograniczony do granic obszaru, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj>ce siC w nim 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być 
wyposacone w Wrodki techniczne ochrony przed tymi 

uci>cliwoWciami;

3) na granicach funkcji chronionych musz> być spełnione 

wszystkie okreWlone przepisami normy. Zastosowane 

rozwi>zania projektowo budowlane musz> zapewniać 
na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne 

zgodne z obowi>zuj>cymi przepisami;

4) stosowanie rozwi>zaM technicznych technologicznych 

i organizacyjnych gwarantuj>cych zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodonoWnej.

5. Dla inwestycji na terenach o spadkach powycej 12% oraz in-

nych zagroconych ruchami masowymi ziemi nalecy ustalić 
kategorie geotechniczn> warunków posadowienia obiektów 

budowlanych w dokumentacji geologiczno-incynierskiej 

opracowanej na podstawie przepisów odrCbnych.

§ 10

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty i 

obszary wpisane do rejestru zabytków wojewódzkiego 

konserwatora zabytków.

2. Ochronie konserwatorskiej podlegaj> oznaczone na rysun-

ku planu obiekty zabytkowe,

1) budynki i obiekty przedstawiaj>ce wartoWć kulturow> 

objCte ochron>:

a) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 41,

b) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 48

c) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 30,

d) transformator, pocz. XXw.,

e) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 20,

f)  dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 14,

g) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 12,

h) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 8,

i)  dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 6,

j)  dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 7,

k) kapliczka przydrocna 1899 r.,

l)  dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 46,

m) relikty ogrodzenia, ul. Gregorkiewicza 30,

n) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 21,

o) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 19,

p) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 26,
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q) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 22,

r) dom mieszkalny, ul. Gregorkiewicza 13,

— w zakresie historycznych cech: bryły, kształtu dachu, 

formy architektonicznej, dyspozycji Wcian, detalu ar-

chitektonicznego (w tym wielkoWci i kształtu okien oraz 

podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych 

materiałów budowlanych, wszelkie działania dotycz>ce 

chronionych cech zabytkowej zabudowy wymagaj> 

uzgodnienia z właWciwym konserwatorem zabytków, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

  Dla oznaczonych na rysunku planu obiektów dopuszcza 

siC remonty, przystosowanie ich do współczesnych wy-

mogów technicznych i funkcjonalnych, a takce rozbiórkC 

obiektu w sytuacji jego złego stanu technicznego, przy 

uzgodnieniu w/w działaM z właWciwym konserwatorem 

zabytków.

3. Ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej zespołu rurali-

stycznego wsi Bielkówko, której granice oznaczone s> na 

rysunku planu odpowiednim symbolem.

1) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej działania 

w obrCbie obiektów zabytkowych wymagaj> uzgodnie-

nia z właWciwym konserwatorem zabytków zgodnie z 

przepisami odrCbnymi.

2) w strefi e ochrony konserwatorskiej obowi>zuj> nastC-

puj>ce zasady:

a) nalecy uwzglCdniać historyczne formy zagospodaro-

wania,

b) zachowanie najcenniejszych elementów historycz-

nej struktury przestrzennej i w sposób harmonijny 

kształtowanie współczesnych elementów zabudowy 

z poszanowaniem przestrzenno architektonicznych 

wartoWci historycznego zagospodarowania,

c) kontynuacja wystCpuj>cych historycznie tradycji 

budowlanych w nowej zabudowie,

d) projektowanie nowej zabudowy o dobrym standardzie 

materiałowym i technologicznym, w oparciu o projekty 

nawi>zuj>ce do tradycji budowlanej miejscowoWci i 

regionu,

e) now> zabudowC pod wzglCdem linii zabudowy, skali, 

gabarytów, usytuowania i formy dachu kształtować 
w nawi>zaniu do tradycji historycznych i regional-

nych,

f)  zalecane proporcje rzutu dla nowej zabudowy miesz-

kaniowej: 1:1,5 do 1:2,5,

g) ochrona i uzupełnienie historycznej zieleni, w szcze-

gólnoWci wzdłuc dróg oraz zieleni wysokiej zwi>zanej 

z historycznymi siedliskami,

h) ochrona historycznych nawierzchni komunikacyjnych 

oraz elementów małej architektury, w tym ogro-

dzeM,

i)  zachowanie układu komunikacyjnego i historycznego 

planu wsi,

j)  zachowanie czytelnoWci granic historycznej zwartej 

zabudowy wiejskiej.

4. Dla ochrony stanowisk archeologicznych ustala siC strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 

oznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem gra-

fi cznym. Wprowadza siC obowi>zek wykonania obserwacji 

archeologicznych pod kontrol> właWciwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków przed podjCciem działaM inwesty-

cyjnych w kacdym przypadku inwestowania.

5. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> dobra kultury 

współczesnej.

§ 11

  Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych

1. Obowi>zuje zagospodarowanie bez barier architektonicz-

nych dla niepełnosprawnych:

a) w ci>gach komunikacyjnych nalec>cych zarówno do 

głównego układu drogowego jak i do wewnCtrznego 

układu drogowego,

b) na terenach o ustalonym dostCpie ogólnym lub publicz-

nym.

§ 12

  Sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 

przepisów odrCbnych

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny lub 

obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na podstawie 

przepisów odrCbnych.

2. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj>: tereny górnicze, 

tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi, obsza-

ry naracone na niebezpieczeMstwo osuwania siC mas 

ziemnych. Dla terenów o naturalnych predyspozycjach do 

wystCpowania zjawisk osuwiskowych obowi>zuj> ustalenia 

§ 9 ust. 3.

§ 13

  Scalanie i podział nieruchomoWci

1. Obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych działek, 

terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez 

wydzielenia terenu przynalecnego, niezbCdnego do ra-

cjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie działki po 

obrysie budynku dopuszcza siC jedynie w sytuacji, gdy na 

tak wydzielonej działce mocliwe jest odtworzenie budynku 

z zachowaniem obowi>zuj>cych przepisów.

2. Obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania 

nowych działek wynikaj>cych z potrzeb lokalizacji tymcza-

sowych obiektów budowlanych.

3. Przebieg linii rozgraniczaj>cych dla celów opracowaM 

geodezyjnych nalecy okreWlać zgodnie z przebiegiem 

istniej>cych granic działek. W przypadku przebiegu linii 

rozgraniczaj>cych nie po istniej>cych granicach działek, 

nalecy go okreWlać poprzez odczyt grafi czny osi linii z 

rysunku planu.

4. Dopuszczalne jest zmniejszenie minimalnej wielkoWci 

działek o wartoWci 10% ustalonej dla podstawowego prze-

znaczenia terenu elementarnego w ustaleniach szczegó-

łowych.

5. Dopuszcza siC wydzielanie działek na potrzeby polep-

szenia warunków zagospodarowania działki s>siedniej 

o powierzchni mniejszej nic powierzchnia minimalna działki 

ustalona dla podstawowego przeznaczenia terenu elemen-

tarnego w ustaleniach szczegółowych.

6. Dopuszcza siC na potrzeby wydzieleM geodezyjnych dla 

sieci i urz>dzeM sieciowych infrastruktury technicznej wy-

dzielanie działek mniejszych nic okreWlone w ustaleniach 

szczegółowych.

7. Za zgodne z planem uznaje siC działki wydzielone przed 

uchwaleniem planu.

Poz. 752
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§ 14

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu

1. Ustalenia dotycz>ce zmiany sposobu ucytkowania: 

w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeM 

na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod warunkiem zapew-

nienia bezpoWredniego wejWcia (dojWcia) od ulic i placów 

ogólnodostCpnych i niezalecnego od wejWcia (dojWcia), 

z którego korzystaj> mieszkaMcy budynku.

2. Ustalenia dotycz>ce istniej>cego zagospodarowania: zain-

westowanie i ucytkowanie istniej>ce w dniu wejWcia w cycie 

niniejszego planu uznaje siC za zgodne z planem, chyba, 

ce ustalenia szczegółowe stanowi> inaczej; niezgodne z 

ustaleniami planu istniej>ce budynki mog> być poddawane 

remontom i przebudowie bez prawa powiCkszania kubatury 

budynku.

3. W przypadku przekształcania istniej>cej substancji budowli 

ochronnych nalecy dokonać uzgodnienia projektu z właW-
ciwym organem Obrony Cywilnej.

4. Wyklucza siC lokalizacjC budowli o wysokoWci przekracza-

j>cej 100m.

5. Obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy w s>siedztwie 

lasów, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami nieprzekra-

czalne linie zabudowy od lasów wynosz> minimum 12m.

6. Na terenie objCtym planem znajduje siC linia Wredniego 

napiCcia, w s>siedztwie linii energetycznych obowi>zuj> 

ograniczenia dla wysokoWci zagospodarowania i lokalizacji 

obiektów na stały pobyt ludzi:

 dla linii energetycznej Wredniego napiCcia 15 kV, szerokoWć 
tej strefy wnosi 14m, tj. po 7 m na kacd> stronC od osi 

słupów, ograniczenia obowi>zuj> do czasu przebudowy 

linii polegaj>cej na jej skablowaniu

— w strefie ograniczeM wysokoWć zagospodarowania 

(obiektów) i usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi 

nalecy uzgodnić z odpowiednim gestorem sieci energe-

tycznej.

7. Obowi>zuje zakaz grodzenia nieruchomoWci przyległych 

do powierzchniowych wód publicznych w odległoWci 

mniejszej nic 1,5m od linii brzegu, a takce zakazywania 

lub uniemocliwiania przechodzenia przez ten obszar na 

podstawie przepisów odrCbnych. (na podstawie art. 27 

Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001 r.).

8. Dopuszcza siC podpiwniczenie budynków na terenie całego 

planu o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej.

§ 15

  Ustalenia dla systemów komunikacji, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane s> przez 

drogi publiczne i drogi wewnCtrzne oznaczone na rysunku 

planu. Zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych 

terenów elementarnych zawieraj> ustalenia szczegółowe 

dla tych terenów.

2. Do dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym zalicza 

siC
1) drogC powiatow> 10317 Nr – 01.KD.Z. – ulica klasy 

Z – zbiorcza,

3. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym tworz> po-

zostałe drogi i ulice gminne:

1) ulice klasy L – lokalna: 02.KD.L, 03.KD.L, 06.KD.L, 

09.KD.L;

2) ulica klasy D – dojazdowa: 04.KD.D, 05.KD.D, 07.KD.

D, 08.KD.D, 10.KD.D, 11.KD.D;

3) dojazdy oznaczone jako wydzielania wewnCtrzne: 

03/1.2.KDW, 05/1.1.KDW, 10/1.3.KDW, 13/1.2.KDW, 

11/1.2.KDW, 11/1.3.KDW, 11/1.4.KDW, 17/1.1.KDW, 

17/1.2.KDW, 18/1.1.KDW;

4) do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne drogi, 

zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy.

3. WewnCtrzny układ komunikacyjny tworz> dojazdy, ci>gi pie-

szo jezdne i ci>gi piesze oznaczone na rysunku planu.

4. Dla komunikacji rowerowej dopuszcza siC lokalizacjC tras 

rowerowych:

a) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu 

z właWciwym zarz>dc> terenu,

b) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji uzgodnionych na 

etapie projektowania.

5. Ogólne zasady dotycz>ce zapewnienia miejsc parkingo-

wych:

1) ustala siC minimalne wskaaniki zaspokojenia potrzeb 

parkingowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o po-

wierzchni całkowitej domu do 150m2 – 2 stanowiska 

postojowe na jeden budynek mieszkalny, dla budynku 

o powierzchni całkowitej domu powycej 150m2 – do-

datkowo 1 stanowisko postojowe na kacde nastCpne 

40m2 powierzchni ogólnej,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

1 miejsce postojowe na mieszkanie,

c) dla innych funkcji: nie mniej nic 2 miejsca na 100m2  

powierzchni ucytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe 

na 10 zatrudnionych;

2) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych 

w granicach działki lub posesji przynalecnej do budynku, 

o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 

elementarnych nie stanowi> inaczej;

3) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywołuj>-

cych potrzeby parkingowe, a w szczególnoWci obiekty 

o funkcjach usługowych, podlegaj> powycszym wymo-

gom;

4) lokalizacja nowych obiektów o funkcjach okreWlonych 

w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementar-

nych jako podstawowe przeznaczenie terenu, a takce 

zmiana sposobu ucytkowania istniej>cych lokali i bu-

dynków, wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych 

zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym ustCpie.

6. Dopuszcza siC wydzielenie nowych dróg wewnCtrznych dla 

których obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady:

1) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych 

obowi>zuje wydzielenie drogi wewnCtrznej jako elemen-

tu wewnCtrznego układu komunikacyjnego z zachowa-

niem szerokoWci drogi w liniach rozgraniczaj>cych min. 

10 m i w przypadku zakoMczenia bez przejazdu z placem 

do zawracania 12,5x12,5 m,

2) dla obsługi nie wiCcej nic 4 nowych działek budowla-

nych obowi>zuje wydzielenie drogi wewnCtrznej jako 

elementu wewnCtrznego układu komunikacyjnego 

z zachowaniem szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 

min. 6 m,

3) od nowo wydzielonych dróg wewnCtrznych obowi>zuje 

nieprzekraczalna linie zabudowy w odległoWci 6 m od 

linii rozgraniczaj>cych tego dojazdu.

§ 16

  Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji infrastruktury 

technicznej, a takce przebudowy, rozbudowy sieci i urz>-

dzeM istniej>cych:

1) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, dojazdów i ci>gów 
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pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z 

odpowiednim zarz>dc> terenu,

2) w wyznaczonych pasach technicznych,

3) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury w pasach 

wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu, z wył>czeniem terenów 

wzdłuc drogi krajowej,

4) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji uzgodnionych na 

etapie projektowania.

2. Zasady obsługi:

1) zaopatrzenie w wodC:

a) obowi>zuje zaopatrzenie w wodC istniej>cej i projek-

towanej zabudowy poprzez rozbudowC istniej>cego 

gminnego systemu wodoci>gowego z ujCć gmin-

nych,

b) wodC dla celów p.poc. zapewni siC z istniej>cej 

i projektowanej sieci wodoci>gowej, uzbrojonej 

w hydranty,

c) główne elementy rozbudowy systemu wodoci>gowe-

go:

— dla zasilenia w wodC nowej zabudowy obowi>zuje 

rozbudowa istniej>cej sieci wodoci>gowej w ukła-

dach pierWcieniowych w projektowanych ulicach 

dojazdowych i ci>gach pieszo jezdnych oraz pasach 

technicznych infrastruktury.

2) odprowadzenie Wcieków:

a) bezpoWrednio do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;

b) nie dopuszcza siC równoległego funkcjonowania 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezod-

pływowych,

c) Wcieki z terenów przemysłowych nalecy oczyszczać 
na własnych urz>dzeniach podczyszczaj>cych sto-

sownie do wymogów obowi>zuj>cych w tym zakresie 

norm oraz gestora sieci kanalizacji sanitarnej,

d) wyklucza siC zrzut Wcieków sanitarnych, przemy-

słowych, technicznych i innych do gruntu i wód 

powierzchniowych,

e) nalecy d>cyć w razie mocliwoWci do wyprzedzaj>ce-

go w stosunku do wprowadzonego zainwestowania 

realizowania kanalizacji sanitarnej,

f)  główne elementy docelowego systemu kanalizacji 

sanitarnej: przepompownie oznaczone na rysunku 

planu 10/1.6.KS, 12/1.2.WS i 13/1.3.KS;

3) odprowadzenie wód deszczowych;

a) zakłada siC odprowadzenie wód opadowych do ro-

wów oznaczonych na rysunku planu jako 10/1.5.WS i 

13/1.4.WS poprzez sieci kanalizacji deszczowej pro-

wadzonej w drogach, pasy infrastruktury technicznej 

oznaczonych na rysunku planu jako 17/1.3.IT oraz 

19/1.2.IT i zbiornik 19/1.1.WS,

b) wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczel-

nych na terenach przemysłowych, składowych, baz 

transportowych, z terenów komunikacji drogowej, 

z powierzchni placów utwardzonych zwi>zanych 

z obsług> transportu oraz terenów o innym ucytko-

waniu powoduj>cym zanieczyszczenie wód opa-

dowych – przed odprowadzeniem do gruntu i wód 

powierzchniowych wymagaj> oczyszczenia zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami,

c) wody opadowe lub roztopowe pochodz>ce z dachów 

mog> być wprowadzane do wód lub do ziemi,

d) jako rozwi>zanie tymczasowe do czasu realizacji 

sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza siC lokali-

zacjC indywidualnych systemów oczyszczania wód 

opadowych i roztopowych na działce inwestora,

e) wszystkie wyloty do odbiorników nalecy wyposacyć 
w separatory substancji ropopochodnych, zlokalizo-

wane w liniach rozgraniczaj>cych dróg lub w obrCbie 

terenów elementarnych z zapewnieniem dojazdu,

f)  do czasu realizacji kanalizacji deszczowej istniej>ce 

rowy melioracyjne nalecy zachować a ewentualne 

zasypanie b>da budowC w ich miejsce ruroci>gów 

drenarskich nalecy uzgodnić z właWciwym zarz>dc>   

melioracji i urz>dzeM wodnych,

g) w przypadku zmiany przebiegu istniej>cych rowów 

lub kanałów odwadniaj>cych wymagany jest kom-

pleksowy projekt odwodnienia w zasiCgu ich oddzia-

ływania;

4) zaopatrzenia w energiC elektryczn>:

a) obowi>zuje rozbudowa sieci i urz>dzeM przesyłu 

energii elektrycznej w zakresie niezbCdnym do za-

opatrzenia w energiC elektryczn> zabudowy na całym 

obszarze planu w oparciu o istniej>ce liniC energe-

tyczn> Wredniego napiCcia i niskiego napiCcia,

b) dopuszcza siC budowC sieci Wredniego napiCcia w 

wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej oraz 

w liniach rozgraniczaj>cych dróg, z wył>czeniem drogi 

krajowej, dojazdów i ci>gów pieszych po uzgodnieniu 

projektowanego przebiegu z odpowiednim zarz>dc> 

drogi,

c) dopuszcza siC sukcesywn> przebudowC i skablo-

wanie istniej>cych linii napowietrznych Wredniego 

napiCcia,

d) zaopatrzenie zabudowy w energiC elektryczn> nn 

bCdzie siC odbywać z istniej>cych stacji transfor-

matorowych zlokalizowanych w granicach planu i 

połocnych poza planem oraz projektowanych stacji  

transformatorowych,

e) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformato-

rowych, poza stacjami istniej>cymi, o ile bCdzie to 

wynikało z potrzeb odbiorców energii elektrycznej 

zlokalizowanych w obszarze objCtym planem oraz 

terenów s>siednich;

5) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych nisko emisyjnych 

aródeł, spełniaj>cych obowi>zuj>ce normy;

6) zaopatrzenie w gaz ze aródeł indywidualnych;

7) w zakresie usuwania odpadów obowi>zuje utylizacja 

odpadów stałych poza terenem objCtym planem na 

zorganizowanym wysypisku odpadów, odpadki popro-

dukcyjne utylizuj> i wywoc> podmioty gospodarcze we 

własnym zakresie, zgodnie ze stosownymi uchwałami 

Rady Gminy Kolbudy.

3. Na terenie objCtym planem wystCpuj> obszary zbiorników 

wodnych, cieków i rowów melioracyjny podlegaj>ce ochro-

nie i konserwacji. Na obszary tych:

1) nalecy zapewnić udrocnienie i przepływ wód płyn>-

cych;

2) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych naturalnych 

zbiorników wodnych dla celów retencyjnych. Gromadzo-

ne w zbiornikach retencyjnych wody opadowe powinny 

być podczyszczone w stopniu zapewniaj>cym spełnienie 

wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach;

3) właWciciele terenów zobowi>zani s> utrzymywać i kon-

serwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowi>ce 

ich własnoWć oraz maj> obowi>zek zapewnić dostCp 

odpowiednim słucbom do rowów publicznych i cieków 

wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji;

4) w przypadku zmiany przebiegu istniej>cych rowów lub 

kanałów odwadniaj>cych wymagany jest kompleksowy 

projekt odwodnienia w zasiCgu ich oddziaływania;

5) w strefi e dopuszcza siC przebieg infrastruktury tech-

nicznej z poszanowaniem istniej>cych uwarunkowaM 

Wrodowiskowych.
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Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych

§ 17

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie:

a) zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dla funkcji usługowych ustala siC:

a) wyklucza siC lokalizacjC kempingów i pól namioto-

wych,

b) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji przemysłowych tj. 

urz>dzenia produkcji budowlanej, składy, magazyny, 

hurtownie, rzemiosło o charakterze produkcyjnym i 

inna działalnoWć komercyjna na zbliconej zasadzie do 

wymienionych powycej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

usytuowanych w pierzei ulicy 04.KD.D o powierzchni 

noWnika do 6m2,

b) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło, mog>cych zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu,

b) obowi>zuje wprowadzenie zieleni w postaci zwartych 

grup drzew i krzewów odpowiednich geografi cznie 

i siedliskowo w pasie 10 m pomiCdzy granic> z tere-

nem elementarnym 03.MN a oznaczon> na rysunku 

planu nieprzekraczaln> lini> zabudowy.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległoWci minimum 10 m od linii rozgraniczaj>cych 

z terenem elementarnego 03.MN,

b) w odległoWci minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych 

drogi 04.KD.D,

c) w przypadku istniej>cej zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 12m,

b) kształt dachu: dowolny;

4) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1500 m2,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod jed-

nakowym k>tem, k>t nachylenia połaci dachowych: 

30o- 42o;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie dopusz-

cza siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy granicy 

działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulicy 

04.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siC dotychczasowy 

sposób ucytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow>, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym w wysokoWci 20% dla całego terenu 

elementarnego.

§ 18

  Ustalenia dla terenu 02.R/ZL

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze i lasy;

1) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze 

i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 02/1.1.ZL i 02/1.2.ZL 

przeznacza siC dla lasu,

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 02/1.3.KDW prze-

znacza siC dla dojazdu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji noWników reklamowych;

2) na terenie znajduje siC punkt widokowy dla którego 

obowi>zuje ustalenie zawarte w § 8 ust. 1 pkt 1.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: czCWć 
terenu elementarnego połocona jest w granicach terenu 

poWredniej ochrony ujCcia wody „Straszyn” dla którego 

obowi>zuje ustalenie zawarte w § 9 ust. 1. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: nie ustala siC.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-

niczenia w ich ucytkowaniu: zakaz lokalizacji budynków.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z drogi 04.KD.D, 05.KD.D oraz dojaz-

du 02/1.3.KDW,

2) dla dojazdu 02/1.3.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych: 

minimalnie 6m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny,

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania tere-

nów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 02.R/ZL nie doty-

czy.

§ 19

  Ustalenia dla terenu 03.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;
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1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 03/1.1.KDW, 

03/1.2.KDW i 03/1.3.KDW przeznacza siC dla dojaz-

dów.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 zasady kształtowania zasobu zieleni: obowi>zuje zacho-

wanie i pielCgnacja istniej>cego wartoWciowego drzewo-

stanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: czCWć terenu znajduje siC 

w strefi e ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistyczne-

go wsi Bielkówko dla obszaru obowi>zuj> ustalenia jak 

w § 10 ust. 3.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 

01.KD.Z,

b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 

04.KD.D,

c) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dojazdów 

03/1.1.KDW, 03/1.2.KDW i 03/1.3.KDW;

d) w przypadku istniej>cej zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach o połaciach nachylonych pod jednakowym 

k>tem: dwuspadowy w strefi e konserwatorskiej na 

pozostałej czCWci terenu elementarnego dopuszcza 

siC dachy wielospadowe; k>t nachylenia połaci da-

chowych: 30o- 42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

od 20 do 30m,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 01.KD.Z, 04.KD.D, oraz do-

jazdów 03/1.1.KDW, 03/1.2.KDW i 03/1.3.KDW;

2) dla dojazdu 03/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: minimalnie 

7m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

3) dla dojazdu 03/1.2.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych: 

minimalnie 5m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

4) dla dojazdu 03/1.3.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

5) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na ry-

sunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 14 ust. 6;

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokoWci: 20% dla wydzielenia wewnCtrznego 

03/9.1;

2) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu elementarnego.

10. Zalecenia i informacje nie bCd>ce podstaw> wydawania 

decyzji administracyjnych:

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku 

planu;

2) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepusz-

czalnych do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc 

postojowych.

§ 20

  Ustalenia dla terenu 04.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej

i usługowej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie:

a) zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dla funkcji usługowych ustala siC:

a) wyklucza siC lokalizacjC kempingów i pól namioto-

wych,

b) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.1 dopuszcza 

siC funkcje obsługi komunikacji.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 4m2,
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c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu znajduje siC w strefi e ochrony konserwator-

skiej zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 10 m od linii terenu kolejowego,

b) minimum 8m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

01.KD.Z,

c) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

10.KD.D,

d) w przypadku istniej>cej zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach o połaciach nachylonych pod jednakowym 

k>tem: dwuspadowy w strefi e konserwatorskiej na 

pozostałej czCWci terenu elementarnego dopuszcza 

siC dachy wielospadowe; k>t nachylenia połaci da-

chowych: 30o- 42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolne,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy działki 

w przypadku, gdy lokalizacja taka nie stoi w sprzecznoWci 

z przepisami odrCbnymi oraz po uzyskaniu zezwolenia 

od właWciciela nieruchomoWci, którego dotyczy grani-

ca.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 01.KD.Z, 10.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu, tj ucytkowanie rolnicze – uprawy polowe z wy-

kluczeniem nowej zabudowy zagrodowej.

9. Stawka procentowa: nie dotyczy.

10. Zalecenia i informacje nie bCd>ce podstaw> wydawania 

decyzji administracyjnych:

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku 

planu;

2) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych 

do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojo-

wych

§ 21

  Ustalenia dla terenu 05.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie:

a) zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dla funkcji usługowych ustala siC:

a) wyklucza siC lokalizacjC kempingów i pól namioto-

wych,

b) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 05/1.1.KDW, prze-

znacza siC dla dojazdu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu;

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

drogi oznaczonej na rysunku planu jako 09.KD.L,

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) teren znajdujC siC w strefi e ochrony konserwatorskiej 

zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3;

2) w granicach terenu elementarnego znajduje siC ozna-

czone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

01.KD.Z,

b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 02.KD.

L, 09.KD.L, 10.KD.D i 11.KD.D oraz dojazdów 

05/1.1.KDW, 06/1.2.KDW,

c) w przypadku istniej>cej zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:
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a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod jed-

nakowym k>tem, k>t nachylenia połaci dachowych: 

30o- 42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 01.KD.Z, 02.KD.L, 09.KD.

L, 10.KD.D i 11.KD.D oraz dojazdów 05/1.1.KDW,, 

06/1.2.KDW;

2) dla dojazdu 05/1.1.KDW, ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnych 

z rysunkiem planu: minimalnie 6m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny,

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokoWci 20% dla wydzielenia wewnCtrznego 

05/9.1

2) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu elementarnego.

10. Zalecenia i informacje nie bCd>ce podstaw> wydawania 

decyzji administracyjnych:

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku 

planu;

2) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepusz-

czalnych do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc 

postojowych.

§ 22

  Ustalenia dla terenu 06.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 06/1.1.KDW i 

06/1.2.KDW, przeznacza siC dla dojazdów,

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/1.3.E przeznacza 

pod stacjC transformatorow>.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 10.KD.D 

i  11 .KD.D o raz  do jazdów 06 /1 .1 .KDW i 

06/1.2.KDW;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy dla wydzielenia 06/5.1 mak-

symalnie 10,5m, maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze, dla garacy i budynków 

gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 

maksymalnie 9,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze, dla garacy i budynków 

gospodarczych do 5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

d) dach dwuspadowy i wielospadowe o połaciach na-

chylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia 

połaci dachowych: 30o- 42o;

e) dla nowoprojektowanych budynków kalenica równo-

legła do drogi;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

od 20 do 35 m,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 10.KD.D, i 11.KD.D oraz 

dojazdów 06/1.1.KDW i 06/1.2.KDW;
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2) dla dojazdu 06/1.1.KDW, ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnych 

z rysunkiem planu: minimalnie 8m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

3) dla dojazdu 06/1.2.KDW, ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnych z 

rysunkiem planu: minimalnie 10m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokoWci 20% dla wydzieleM wewnCtrznych 06/9.1, 

06/9.2 i 06/9.3;

2) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu elementarnego.

10. Zalecenia i informacje nie bCd>ce podstaw> wydawania 

decyzji administracyjnych:

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku 

planu;

2) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepusz-

czalnych do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc 

postojowych.

§ 23

  Ustalenia dla terenu 07.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 

bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

drogi oznaczonej na rysunku planu jako 09.KD.L,

2) ustala siC lokalizacje powierzchni biologicznie czynnych 

oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbolem 

grafi cznym.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 09.KD.

L, 10.KD.D,

b) minimum 10 m od linii terenu kolejowego;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach dwuspadowy i wielospadowe o połaciach na-

chylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia 

połaci dachowych: 30o- 42o;

d) dla nowoprojektowanych budynków kalenica równo-

legła do dróg;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki dróg 09.KD.L, 10.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu;

3) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na ry-

sunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 14 ust. 6;

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> zgodnie 

z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w wysokoWci 20% dla terenu 07.MN.

10. Zalecenia i informacje nie bCd>ce podstaw> wydawania 

decyzji administracyjnych:

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku 

planu.

§ 24

  Ustalenia dla terenu 08.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,
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b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

drogi oznaczonej na rysunku planu jako 09.KD.L.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC;

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 09.KD.

L, 10.KD.D i 11.KD.D;.

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach dwuspadowy i wielospadowe o połaciach na-

chylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia 

połaci dachowych: 30o- 42o;

d) dla nowoprojektowanych budynków kalenica równo-

legła do dróg;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki dróg 09.KD.L, 10.KD.D i 11.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu;

3) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na ry-

sunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 14 ust. 6.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokoWci 20% dla wydzielenia wewnCtrznego 

08/9.1;

2) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu elementarnego.

10. Zalecenia i informacje nie bCd>ce podstaw> wydawania 

decyzji administracyjnych:

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku 

planu;

2) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepusz-

czalnych do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc 

postojowych.

§ 25

  Ustalenia dla terenu 09.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie:

a) zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dla funkcji usługowych ustala siC:

a) wyklucza siC lokalizacjC kempingów i pól namioto-

wych,

b) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) teren znajduje siC w strefi e ochrony konserwatorskiej 

zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3;

2) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC ozna-

czone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

01.KD.Z,

b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 

02.KD.L, 06.KD.L,

c) w przypadku istniej>cej zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:
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a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod jed-

nakowym k>tem, k>t nachylenia połaci dachowych: 

30o- 42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 01.KD.Z, 02.KD.L, 06.KD.L;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

§ 26

  Ustalenia dla terenu 10.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 10/1.1 do-

puszcza siC lokalizacje funkcji usługowych w formie 

budynków lub lokali w budynkach o funkcji mieszka-

niowej z wył>czeniem funkcji usług publicznych;

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 10/1.2.KDW i 

10/1.3.KDW przeznacza siC dla dojazdów,

b) teren wydzielenia 10/1.6.KS wyznacza siC na potrze-

by przepompowni technicznej,

c) terenie wydzielenia wewnCtrznego 10/1.4.ZL las,

d) teren wydzielenia wewnCtrznego 10/1.5.WS przezna-

cza siC dla rowu dla którego obowi>zuje ustalenia jak 

w § 16 ust. 2 pkt 3,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika 4 m2 dla wydzielenia 10/1.1. 

i 2m2 dla pozostałej czCWci terenu;

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

drogi oznaczonej na rysunku planu jako 09.KD.L

c) obowi>zuje zachowanie w stanie naturalnym przebie-

gu cieku wodnego połoconej w granicach wydzielania 

wewnCtrznego 10/1.5.WS;

2) ustala siC lokalizacje powierzchni biologicznie czynnych 

oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbolem 

grafi cznym.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu znajduje siC w strefi e ochrony konserwator-

skiej zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 09.KD.L 

oraz dojazdów 10/1.2.KDW, 10/1.3.KDW,

b) zgodnie z rysunkiem planu i minimum 12 m od 

lasu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach o połaciach nachylonych pod jednakowym 

k>tem: dwuspadowy w strefi e konserwatorskiej na 

pozostałej czCWci terenu elementarnego dopuszcza 

siC dachy wielospadowe; k>t nachylenia połaci da-

chowych: 30o- 42o;

d) dla nowoprojektowanych budynków kalenica równo-

legła do drogi;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:
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a) wjazd na działki drogi 09.KD.L i dojazdów 10/1.2.KDW 

i 10/1.3.KDW;

2) dla dojazdu10/1.2.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnych 

z rysunkiem planu: minimalnie 8m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

3) dla dojazdu 10/1.3.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnych z 

rysunkiem planu: minimalnie 7m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu;

3) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na ry-

sunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 14 ust. 6;

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokoWci 20% dla wydzieleM wewnCtrznych 10/9.1, 

10/9.2;

2) nie dotyczy pozostałej czCWci terenu elementarnego.

10. Zalecenia i informacje nie bCd>ce podstaw> wydawania 

decyzji administracyjnych:

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku 

planu;

2) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepusz-

czalnych do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc 

postojowych.

§ 27

  Ustalenia dla terenu 11.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dopuszcza siC:,

a) lokalizacjC zabudowy zagrodowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 11/1.1 dopusz-

cza siC lokalizacje funkcji usługowych w formie budyn-

ków lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej 

z wył>czeniem lokalizacji usług publicznych;

b) teren wydzieleM  wewnC trznych11/1.2.KDW, 

11/1.3.KDW i 11/1.4.KDW przeznacza siC dla dojaz-

dów.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika 4 m2 dla wydzielenia 11/1.1. 

i 2m2 dla pozostałej czCWci terenu;

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 

bezpoWrednim s>siedztwie.

2) na terenie znajduje siC punkt widokowy dla którego 

obowi>zuje ustalenie zawarte w § 8 ust. 1 pkt 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu;

2) ustala siC lokalizacje powierzchni biologicznie czynnych 

oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbolem 

grafi cznym.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu znajduje siC w strefi e ochrony konserwator-

skiej zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 02.KD.L, 

06.KD.L, oraz dojazdów 11/1.2.KDW, 11/1.3.KDW 

oraz 11/1.4.KDW

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach o połaciach nachylonych pod jednakowym 

k>tem: dwuspadowy w strefi e konserwatorskiej na 

pozostałej czCWci terenu elementarnego dopuszcza 

siC dachy wielospadowe; k>t nachylenia połaci da-

chowych: 30o-42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 02.KD.L, 06.KD.L, oraz do-

jazdów 11/1.2.KDW, 11/1.3.KDW oraz 11/1.4.KDW;

2) dla dojazdów 11/1.2.KDW, 11/1.3.KDW oraz 11/1.4.KDW 

ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.
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8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

§ 28

  Ustalenia dla terenu 12.R/ZL

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze i lasy;

1) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.1.ZL las,

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 12/1.2.WS przezna-

cza siC dla rowu dla którego obowi>zuje ustalenia jak 

w § 16 ust. 2 pkt 3,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie 

ustala siC.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu,

b) obowi>zuje zachowanie w stanie naturalnym prze-

biegu cieku wodnego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: nie ustala siC.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-

niczenia w ich ucytkowaniu: obowi>zuje zakaz lokalizacji 

budynków.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z drogi wewnCtrznej 10/1.2.KDW.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania tere-

nów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 12.R/ZL nie doty-

czy.

§ 29

  Ustalenia dla terenu 13.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC zabudowy zagrodowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 13/1.1.KDW 

i 13/1.2.KDW przeznacza siC dla dojazdów,

b) teren wydzielenia 13/1.3.KS wyznacza siC na potrze-

by przepompowni technicznej,

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 13/1.4.WS prze-

znacza siC dla rowu odwadniaj>cego dla którego 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 16 ust. 2 pkt 3,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 2m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 

bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu,

b) obowi>zuje zachowanie w stanie naturalnym przebie-

gu cieku wodnego połoconej wzdłuc granicy gminy,

2) ustala siC lokalizacje powierzchni biologicznie czynnych 

oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbolem 

grafi cznym.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej

1) czCWć terenu znajduje siC w strefi e ochrony konserwator-

skiej zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3;

2) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC ozna-

czone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2;

3) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC ozna-

czone na rysunku planu strefa ochrony archeologicznej, 

dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 4.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

01.KD.Z,

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 05.KD.

D oraz dojazdów 13/1.1.KDW, 13/1.2.KDW,

b) zgodnie z rysunkiem planu i minimum 12 m od 

lasu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 10,5m, maksy-

malnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-

sze, dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach o połaciach nachylonych pod jednakowym 

k>tem: dwuspadowy w strefi e konserwatorskiej na 

pozostałej czCWci terenu elementarnego dopuszcza 

siC dachy wielospadowe; k>t nachylenia połaci da-

chowych: 30o- 42o;

d) dla nowoprojektowanych budynków kalenica równo-

legła do drogi;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-
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nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 01.KD.Z, 05.KD.D oraz do-

jazdów 13/1.1.KDW i 13/1.2.KDW;

2) dla dojazdów 13/1.1.KDW i 13/1.2.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnych 

z rysunkiem planu: minimalnie 8m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu;

3) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na ry-

sunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 14 ust. 6.

9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

§ 30

  Ustalenia dla terenu 14.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej           

i usługowej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie:

a) zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dla funkcji usługowych ustala siC:

a) wyklucza siC lokalizacjC kempingów i pól namioto-

wych,

b) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 14/1.1.KDW prze-

znacza siC dla dojazdu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe             

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC ozna-

czone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2;

2) czCWć terenu znajduje siC w strefi e ochrony konserwator-

skiej zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

01.KD.Z,

b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dojazdu 

03/1.3.KDW,

c) minimum 4 m od linii rozgraniczaj>cych dojazdów 

14/1.1.KDW,

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach o połaciach nachylonych pod jednakowym 

k>tem: dwuspadowy w strefi e konserwatorskiej na 

pozostałej czCWci terenu elementarnego dopuszcza 

siC dachy wielospadowe; k>t nachylenia połaci da-

chowych: 30o- 42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 01.KD.Z oraz dojazdów 

14/1.1.KDW i 14/1.2.KDW i 03/1.3.KDW;

2) dla dojazdu 14/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnych z rysunkiem planu,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu;

3) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na ry-

sunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 14 ust. 6.
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9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

10. Zalecenia i informacje nie bCd>ce podstaw> wydawania 

decyzji administracyjnych:

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku 

planu;

2) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych 

do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojo-

wych.

§ 31

  Ustalenia dla terenu 15.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC zabudowy blianiaczej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 2m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 

bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 

05.KD.D;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach dwuspadowy i wielospadowy o połaciach na-

chylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia 

połaci dachowych: 30o- 42o;

d) dla nowoprojektowanych budynków kalenica równo-

legła do drogi;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy działki 

tylko dla zabudowy blianiaczej.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i 

miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z drogi 05.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu;

3) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na ry-

sunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 14 ust. 6.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> zgodnie 

z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w wysokoWci 20% dla całego terenu ele-

mentarnego

10. Zalecenia i informacje nie bCd>ce podstaw> wydawania 

decyzji administracyjnych:

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku 

planu;

2) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych 

do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojo-

wych.

§ 32

  Ustalenia dla terenu 16.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie:

a) zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dla funkcji usługowych ustala siC:

a) wyklucza siC lokalizacjC kempingów i pól namioto-

wych,

b) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 16/1.1.UK, 

dopuszcza siC funkcje usług publicznych w szcze-

gólnoWci dla usług kultu religijnego i kultury;

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 16/1.2.CP, przezna-

cza siC dla ci>gu pieszego.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 

bezpoWrednim s>siedztwie;

2) na terenie znajduje siC dominanta dla której obowi>zuje 

ustalenie zawarte w § 8 ust. 1 pkt 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu;
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2) ustala siC lokalizacje powierzchni biologicznie czynnych 

oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbolem 

grafi cznym.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu znajduje siC w strefi e ochrony konserwator-

skiej zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3;

2) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC ozna-

czone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2;

3) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC ozna-

czone na rysunku planu strefa ochrony archeologicznej, 

dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust. 4.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

01.KD.Z,

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 05.KD.

D oraz ci>gu pieszego 16/1.2.CP,

b) wewnCtrzna linia zabudowy według rysunku planu,

c) w przypadku istniej>cej zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy dla wydzielenia 16/1.1.UK 

maksymalnie 12m, maksymalnie trzy kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze, dla garacy i budynków 

gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć zabudowy dla pozostałej czCWci terenu 

maksymalnie 9,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze, dla garacy i budynków 

gospodarczych do 5 m

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

d) dach o połaciach nachylonych pod jednakowym 

k>tem: dwuspadowy w strefi e konserwatorskiej na 

pozostałej czCWci terenu elementarnego dopuszcza 

siC dachy wielospadowe; k>t nachylenia połaci  da-

chowych: 30o- 42o;

e) dla nowoprojektowanej zabudowy kalenica równole-

gła do drogi;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 01.KD.Z, 05.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu;

3) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na ry-

sunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania 

lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> ustalenia 

jak w § 14 ust. 6.

9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

§ 37

  Ustalenia dla terenu 17.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 17/1.1.KDW 

i 17/1.2.KDW przeznacza siC dla dojazdów,

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 17/1.3.IT prze-

znacza siC dla pasa infrastruktury technicznej, dla 

obszaru obowi>zuj> ustalenia jak w § 16 ust. 2 

pkt 3.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 

bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala siC lokalizacje powierzchni biologicznie czynnych 

oznaczonych na rysunku planu odpowiednim symbolem 

grafi cznym.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC
5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 07.KD.D, 

08.KD.D oraz dojazdu 17/1.1.KDW i 17/1.2.KDW,

b) tylna linia zabudowy według rysunku planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,
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c) dach dwuspadowy i wielospadowy o połaciach na-

chylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia 

połaci dachowych: 30o- 42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki dróg 07.KD.D, 08.KD.D oraz dojaz-

dów 17/1.1.KDW i 17/1.2.KDW;

2) dla dojazdu 17/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnych z 

rysunkiem planu: minimalnie 10 m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

2) dla dojazdu 17/1.2.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnych z rysunkiem planu,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

§ 34

  Ustalenia dla terenu 18.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 18/1.1.KDW 

i 18/1.2.KDW przeznacza siC dla dojazdów.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu znajduje siC w strefi e ochrony konserwator-

skiej zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3;

2) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC ozna-

czone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2;

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

01.KD.Z,

b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

08.KD.D oraz dojazdów 18/1.1.KDW i 18/1.2.KDW 

i 11/1.4.KDW,

c) dla istniej>cych budynków według rysunku planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach o połaciach nachylonych pod jednakowym 

k>tem: dwuspadowy w strefi e konserwatorskiej na 

pozostałej czCWci terenu elementarnego dopuszcza 

siC dachy wielospadowe; k>t nachylenia połaci da-

chowych: 30o-42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki dróg 01.KD.Z, 08.KD.D oraz dojaz-

dów 18/1.1.KDW i 18/1.2.KDW i 11/1.4.KDW;

2) dla dojazdu 18/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnych z rysunkiem planu,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

3) dla dojazdu 18/1.2.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnych 

z rysunkiem planu: minimalnie 8 m,
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b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

§ 35

  Ustalenia dla terenu 19.UO

1. Przeznaczenie terenu: tereny usług oWwiaty;

1) tereny przeznaczony jest dla funkcji usług oWwiaty;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC usług komercyjnych jako towarzysz>cych 

podstawowemu przeznaczeniu terenu,

b) lokalizacjC zagospodarowania integralnie zwi>zanego 

z funkcjonowaniem podstawowego przeznaczenia 

terenu tj. placów zabaw i gier oraz urz>dzeM sporto-

wych, placów gospodarczych, obiektów zwi>zanych 

z infrastruktur> techniczn>;

c) lokalizacjC funkcji usługowych zwi>zanych z pod-

stawowym przeznaczeniem terenu tj. usługi sportu, 

rekreacji, handlu i gastronomii oraz odnowy biolo-

gicznej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.1.WS prze-

znacza siC dla otwartego zbiornika retencyjnego 

wód opadowych dla którego obowi>zuje ustalenia jak 

w § 16 ust. 2 pkt 3,

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 19/1.2.IT prze-

znacza siC dla pasa infrastruktury technicznej, dla 

obszaru obowi>zuj> ustalenia jak w § 16 ust. 2 

pkt 3.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu znajduje siC w strefi e ochrony konserwator-

skiej zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

01.KD.Z,

b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 08.KD.

D oraz dojazdu 20/1.2.KDW,

c) 10 m od wydzielenia wewnCtrznego 19/1.1.WS,

d) 10 m od linii rozgraniczaj>cych terenu elementarnego 

18.MN;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

30%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 15 m, maksymal-

nie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach 

nachylonych pod jednakowym k>tem, stropodachy,

c) k>t nachylenia połaci dachowych: 0o- 42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki: zakaz wtórnej parcelacji

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów 

i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 01.KD.Z, 08.KD.D oraz do-

jazdu 20/1.2.KDW;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

§ 36

  Ustalenia dla terenu 20.MU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie:

a) zabudowy jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) dla funkcji usługowych ustala siC:

a) wyklucza siC lokalizacjC kempingów i pól namioto-

wych,

b) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 20/1.1.MR 

dopuszcza siC lokalizacje funkcji rzemieWlniczych o 

charakterze produkcyjnym i inn> działalnoWć komer-

cyjn> na zbliconej zasadzie;

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 20/1.2.KDW, prze-

znacza siC dla dojazdu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 
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Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) na terenie znajduje siC dominanta dla którego obowi>-

zuje ustalenie zawarte w § 8 ust. 1 pkt 1;

3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu znajduje siC w strefi e ochrony konserwator-

skiej zespołu ruralistycznego wsi Bielkówko dla obszaru 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 10 ust. 3.

2) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC ozna-

czone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

01.KD.Z,

b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

08.KD.D oraz dojazdu 20/1.2.KDW;

c) dla istniej>cej zabudowy według rysunku planu.

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,0 m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do Wred-

niej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 1,0 

m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod jed-

nakowym k>tem, k>t nachylenia połaci dachowych: 

30o-42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i 

miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 01.KD.Z, 08.KD.D oraz do-

jazdu 20/1.2.KDW.

2) dla dojazdu 20/1.2.KDW, ustala siC:

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnych 

z rysunkiem planu: minimalnie 8m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny,

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

§ 38

  Ustalenia dla terenu 21.MN

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;

1) teren przeznaczony jest dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cej;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 21/1.2.ZP przezna-

cza siC na potrzeby zieleni urz>dzonej;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe 

w bezpoWrednim s>siedztwie;

2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 3.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych drogi 

07.KD.D;

b) według rysunku planu.

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 10,5m, maksy-

malnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-

sze, dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

1,0 m,

c) dach dwuspadowy i wielospadowy o połaciach na-

chylonych pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia 

połaci dachowych: 30o-42o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 
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lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy dział-
ki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCd-

nych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i 

miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników  terenu;

2) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 21/1.2.ZP wystC-

puj> urz>dzenia infrastruktury technicznej, dla których 

obowi>zuj> ustalenia jak w § 16 ust. 2 pkt 3.

7. Obsługa komunikacyjna:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 07.KD.D.

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 5.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: stawka procentowa nie dotyczy ob-

szaru terenu elementarnego.

§ 39

  Ustalenia dla terenu 01.KD.Z

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy Z– zbiorcza – droga 

powiatowa nr 10317.

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych i min 

12m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój: Z 1x2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa;

3) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie, inne w zalecnoWci od potrzeb po uzgodnieniu z 

zarz>dc> drogi;

4) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania skanalizowane i 

zwykłe.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC po uzgodnieniu 

z zarz>dc> drogi;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: na warunkach zarz>dcy drogi,

5) dopuszcza siC lokalizacji zieleni na warunkach zarz>dcy 

drogi.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego.

5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty budow-

lane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: dla całego terenu 01.KD.Z nie doty-

czy.

§ 40

  Ustalenia dla terenu 02.KD.L.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój: L 1x2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 

szerokoWć jezdni min. 6 m;

3) elementy wyposacenia: chodnik po obu stronach jed-

nej;

4) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach rozgraniczaj>cych 

jest korytarzem infrastruktury technicznej stanowi>cej 

wyposacenie terenów przeznaczonych pod zabudo-

wC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty budow-

lane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 41

Ustalenia dla terenu 03.KD.L, 06.KD.L, 09.KD.L,

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój: L 1x2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 

szerokoWć jezdni min. 6 m;

3) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie jezdni;

4) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach rozgraniczaj>cych 

jest korytarzem infrastruktury technicznej stanowi>cej 

wyposacenie terenów przeznaczonych pod zabudo-

wC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty budow-

lane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 42

Ustalenia dla terenu 04.KD.D, 05.KD.D, 07.KD.D, 
08.KD.D, 09.KD.D, 10.KD.D, 11.KD.D,

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.10m, zgodnie 

z rysunkiem planu;

2) przekrój: L 1x2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa;

3) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie jezdni;

4) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach rozgraniczaj>cych 

jest korytarzem infrastruktury technicznej stanowi>cej 

wyposacenie terenów przeznaczonych pod zabudo-

wC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne.
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4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty budow-

lane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie dotyczy.

Rozdział 5
Ochrona gruntów rolnych i leWnych

§ 43

1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 

ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 

z póan. zm.) w planie na cele nierolnicze przeznacza siC 

9,0485 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego.

2. Ł>czna suma powierzchni wymagaj>cych zgody Ministra na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (decyzja 

nrGZ.tr.057-602-446/08 z dnia 12 wrzeWnia 2008 r.) wynosi 

3,5767 ha gruntów klasy III, w tym poszczególnych klas w 

ha:

a) RIIIa o pow – 3,1448 ha pochodzenie mineralne,

b) RIIIb o pow – 0,0341 ha pochodzenie mineralne,

c) ŁIII o pow – 0,3633 ha pochodzenie mineralne,

d) Ps III o pow – 0,0345 ha pochodzenie mineralne.

3. Ł>czna suma powierzchni wymagaj>cych zgody Marszał-
ka na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze 

(decyzja nr DROV.R.KV.7323-4-53/08) wynosi 5,4718 ha 

gruntów klasy IV, w tym poszczególnych klas w ha:

a) RIVa o pow – 3,0654 ha pochodzenie mineralne,

b) RIVb o pow – 2,3844 ha pochodzenie mineralne,

c) Ps IV o pow – 0,0220 ha pochodzenie mineralne.

Rozdział 6
Przepisy koMcowe

§ 44

1. Na obszarze objCtym niniejszym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego trac> moc przepisy 

uchwał:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

– uchwała nr XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmia-

ny do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kolbudy dotycz>ca działek nr: 

338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 

204/25, 115/9 połocone na obszarze wsi Bielkówko 

z dnia 27 lutego 1998 r.;

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

– uchwała nr XII/66/99 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowani prze-

strzennego gminy Kolbudy dotycz>ca działek nr: 108/3, 

81/7, i 50/25 połoconych na obszarze wsi Bielkówko 

z dnia 7 wrzeWnia 1999 r.

§ 45

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Stanisław Grochocki
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Rady Gminy w Kolbudach

z dnia 27 stycznia 2009 r.
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXIII/177/2009

Rady Gminy w Kolbudach

z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla wiCkszoWci terenu wsi Bielków-
ko na terenie Gminy Kolbudy

ROZSTRZYGNIBCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80 poz. 717) kacdy kto kwestionuje ustalenia przy-

jCte w projekcie planu moce wnieWć uwagi w terminie 14 dni 

od daty zakoMczenia wyłocenia projektu planu do publicznego 

wgl>du.

Na podstawie art. 17 pkt 10), 11), 12), 13), ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Wójt Gminy Kol-

budy rozpatruje uwagi wniesione do projektu planu i rozstrzyga 

o sposobie ich uwzglCdnienia w projekcie planu.

Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Wójt Gminy Kolbudy przed-

stawia Radzie Gminy projekt planu wraz z list> nieuwzglCd-

nionych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w ustawy Rada 

Gminy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.

Projekt planu wyłocono po raz pierwszy do publicznego wgl>du 

w dniach od 19 czerwca 2008 r. do 11 lipca 2008 r. Termin 

składania uwag upłyn>ł do dnia 25 lipca 2008 r.

W dniu 30 czerwca 2008 r. odbyła siC dyskusja publiczna nad 

przyjCtymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rozwi>zaniami.

Lista nieuwzglCdnionych uwag, które wpłynCły po pierwszym 

wyłoceniu w okresie przewidzianym do składania uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla wiCkszoWci terenu wsi Bielkówko na terenie Gminy 

Kolbudy.

1. Pismem z dnia 23 czerwca 2008 pan Janusz Chybicki, 

zam. ul. Jabłoniowa 2, 83-050 Bielkówko wniósł uwagi 

dotycz>ce:

1. niezgodnoWci projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego ze studium uwarunkowaM 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolbudy dla terenów 21.MN i 22.MN;

2. na terenie 22.MN znacznego zwiCkszenia gabarytów 

budynków.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsze uwagi

Uzasadnienie

Ad 1. W sprawie zgodnoWci ze studium proponowanych 

rozwi>zaM dla terenu elementarnego 21.MN i 22.MN nalecy 

stwierdzić, ce w/w teren w studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy okreWlony 

został jako teren mieszkaniowy zainwestowany wskazany do 

działaM polegaj>cych na retrowersji i kreacji retrospektywnej 

oraz uzupełnienia zabudowy. Z uwagi na skalC i charakter 

opracowania, jakim jest studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, na terenach tych obok 

funkcji mieszkaniowej równolegle, wystCpuj> funkcje towarzy-

sz>ce, tj. usługi handlu, gastronomii oraz oWwiaty i inne.

Lokalizacja w projekcie planu obszarów zabudowy miesz-

kaniowej i usługowej oraz dopuszczenie terenów zieleni 

publicznej na terenach 21.MN i 22.MN s> zgodne z zapisami 

studium.

JednoczeWnie Wójt Gminy Kolbudy zaznacza, ce zgodnie z art. 

20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, plan miejscowy uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu 

jego zgodnoWci z ustaleniami studium.

Ad 2. Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia stu-

dium w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona 

nawi>zywać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy 

regionalnej. Budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze 

nic dwie kondygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie 

wyniesionym podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie oznaczonym jako 22.MN, projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Bielkówko okreWla wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 

m do kalenicy dachu. Ustalenie takie respektuje zasady 

kształtowania zabudowy, które zostały okreWlone w obowi>zu-

j>cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

(uchwała nr XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmiany do  

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Kolbudy dotycz>cej działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 

165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 połoconych 

na obszarze wsi Bielkówko z dnia 27 lutego 1998 r.).

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielkówko 

dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony terenów 

o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM wyznaczono 

na wnioskowym obszarze teren przeznaczony pod zabudowC 

jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW, ograniczaj>c 

mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie stanowiła ona 

dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia gabarytów budynków.

2. Pismem z dnia 22 lipca 2008 pan Janusz Chybicki, zam.

ul. Jabłoniowa 2, 83-050 Bielkówko wniósł uwagi doty-

cz>ce:

1. braku zgody na wyznaczenie pasa technicznego na 

działce wnioskodawcy;

2. wniosek o odrzucenie projektu planu w całoWci oraz 

ponowne wszczCcie procedury przetargowej i plani-

stycznej.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsze uwagi

Uzasadnienie

Ad.1 W sprawie odrzucenia uwagi dotycz>cej nie wytyczania 

pasa technicznego 21/1.1.IT Wójt Gminy stwierdza, ce pas 

techniczny jest niezbCdny dla ochrony zlokalizowanych w te-

renie elementarnym 21.MN sieci kanalizacji deszczowej i sieci 

wodoci>gowej. Po ponownym przeanalizowaniu koncepcji 

stwierdza, ce zapisy w planie zostan> zmodyfi kowane co do 

zakresu sieci, które mog> przebiegać w pasie  technicznym

i zostan> one ograniczone tylko do istniej>cej infrastruktury, 

a teren zajmowany przez pas techniczny zostanie zmniejszony 

jedynie do niezbCdnej szerokoWci.

Ad.2 W sprawie odrzucenia projektu planu w całoWci oraz 

ponownego wszczCcia procedury przetargowej i planistycznej 

stwierdza, ce wykonawca został wybrany, a plan jest spo-

rz>dzany zgodnie z procedur> przetargow> i planistyczn>. 

Wójt Gminy Kolbudy jednoczeWnie zauwaca, ce powycsza 

uwaga nie jest zwi>zana z przedmiotem składanych uwag 

do projektu planu.

3. Pismem z dnia 30 czerwca 2008, paMstwo Katarzyna i 
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Bolesław Horbacz, zam. ul. Studzienna 10, 83-050 Biel-

kówko wnieWli uwagC dotycz>c> nie wyracenia zgody 

na wyznaczenie pasa technicznego 21/1.2.IT na działce 

wnioskodawcy.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

W sprawie odrzucenia uwagi dotycz>cej nie wytyczania pasa 

technicznego 21/1.1.IT Wójt Gminy stwierdza, ce pas tech-

niczny jest niezbCdny dla ochrony zlokalizowanych w terenie 

elementarnym 21.MN sieci kanalizacji deszczowej i sieci 

wodoci>gowej. Po ponownym przeanalizowaniu koncepcji 

stwierdza, ce zapisy w planie zostan> zmodyfi kowane co do 

zakresu sieci, które mog> przebiegać w panie technicznym,  

zostan> one ograniczone tylko do istniej>cej infrastruktury, 

a teren zajmowany przez pas techniczny zostanie zmieszo-

ny.

4. Pismem z dnia 30 czerwca 2008 paMstwo Maria i Ryszard 

Jasiuwienas, zam. ul. Studzienna 12, 83-050 Bielkówko 

wnieWli uwagC dotycz>c> nie wyracenia zgody na wyzna-

czenie pasa technicznego 21/1.2.IT na działce wniosko-

dawcy.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

W sprawie odrzucenia uwagi dotycz>cej nie wytyczania pasa 

technicznego 21/1.1.IT Wójt Gminy stwierdza, ce pas tech-

niczny jest niezbCdny dla ochrony zlokalizowanych w terenie 

elementarnym 21.MN sieci kanalizacji deszczowej i sieci 

wodoci>gowej. Po ponownym przeanalizowaniu koncepcji 

stwierdza, ce zapisy w planie zostan> zmodyfi kowane co do 

zakresu sieci, które mog> przebiegać w panie technicznym,  

zostan> one ograniczone tylko do istniej>cej infrastruktury, 

a teren zajmowany przez pas techniczny zostanie zmieszo-

ny.

5. Pismem z dnia 02 lipca 2008, pani Liliana Redmann, 83-050 

Bielkówko wniosła uwagC dotycz>c> wprowadzenia zakazu 

zabudowy na całoWci działki 213/2, na której znajduje siC 

ujCcie wody oraz urz>dzenia drenarskie.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

W sprawie odrzucenia uwagi dotycz>cej wprowadzenia za-

kazu budowy na całoWci działki 213/2 Wójt Gminy Kolbudy 

stwierdza, ce dla wiCkszoWci terenu ww. działki plan przewiduje 

przeznaczenie pod zieleM publiczn> wydzielenie 22/1.2.ZP z 

zakazem zabudowy. Jedynie północna czCWć terenu przezna-

czona jest pod zabudowC na polepszenie warunków nierucho-

moWci 203/7. Linie zabudowy dla działki nr 203/7 zostały tak 

okreWlone, aby nie powodowały kolizji przyszłej zabudowy z 

urz>dzeniami melioracyjnymi. Po ponownym przeanalizowa-

niu Wójt Gminy postanawia zmniejszyć teren przeznaczony 

pod zabudowC i wł>czyć pas terenu wzdłuc drogi 22/1.1.KDW 

do wydzielenia 22/1.2.ZP.

6. Pismem z dnia 09 lipca 2008 pani Liliana Redmann wniosła 

uwagC dotycz>c> nie ł>czenia ulic Ceglanej z ulic> OkrCc-
n>;

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

W sprawie dotycz>cej zakoMczenia ulicy Ceglanej oznaczonej 

na rysunku planu jako 05.KD.D zatoczk> do zawracania i nie 

ł>czenia ulic Ceglanej z ulic> OkrCcn> Wójt Gminy Kolbudy 

po powtórnym przeanalizowaniu rozwi>zaM komunikacyjnych 

przyjmuje pozostawienie ulicy Ceglanej jako drogi wewnCtrznej 

i pozostawienie jej w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych. 

Dla prawidłowego funkcjonowania układu drogowego zakłada 

siC zakoMczenie ulicy OkrCcnej placem do zawracania 

w s>siedztwie ulicy Ceglanej.

7. Pismem z dnia 15 lipca 2008, paMstwo Elcbieta i Wiesław 

Szajda, ul. Wagnera 40a, 80-171 GdaMsk wnieWli uwagi 

dotycz>ce:

1. sprzeciwu wobec nie uwzglCdnienia wniosku w sprawie 

mocliwoWci budowy oWrodka szkoleniowo gastronomicz-

nego z czCWci> hotelow> w miejscowoWci Bielkówko na 

działkach nr 204/20, 204/21, 204/22, 204/23, 204/24, 

204/25, 204/26;

2. sprzeciwu wobec stworzenia strefy zielonej ogranicza-

j>cej swobodC inwestowania na gruntach inwestora 

zgodnie z prawem budowlanym;

3. sprzeciwu wobec przeznaczenia terenu zalewowego 

zabudowy;

4. sprzeciwu wobec ustaleniu w planie wysokoWci budyn-

ków niezgodnych z obowi>zuj>cym planem;

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsze uwagi

Uzasadnienie

Ad 1. Rozwój gminy odbywać siC powinien przez aktywn> 

i skuteczn> działalnoWć władz gminnych, posiadaj>cych 

zarysowan> strategiC rozwoju i posługuj>cych siC zasadami 

polityki okreWlonej w studium uwarunkowaM i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.).  

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie 

gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, z wyj>tkiem mor-

skich wód wewnCtrznych, morza terytorialnego i wył>cznej 

strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniCtych, nalecy do 

zadaM własnych gminy oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.) Usta-

lenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego oraz okreWlenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu nastCpuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Kolbudy odrzuca uwagC o lokalizacjC oWrodka 

szkoleniowo gastronomicznego z czCWci> hotelow> stwierdza-

j>c, ce zagospodarowanie takie na terenach wnioskowanych 

działek nie jest zgodne z polityk> przestrzenn> gminy.

Ad 2. Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

wsi Bielkówko dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz 

ochrony terenów o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod 

tereny zieleni urz>dzonej Wójt Gminy Kolbudy postanawia 

pozostawić wyznaczone w projekcie planu tereny powierzchni 

biologicznie czynnych na terenie działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, 204/26 w istniej>cej na pro-

jekcie planu formie.

Ad 3. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Bielkówko przedłoconego do wyłocenia 

do publicznego wgl>du, na terenach działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, 204/26 wyznacza siC poprzez 

linie zabudowy tereny, na których moce powstać zabudowa.

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie Dyrektora 

Regionalnego Zarz>du Gospodarki Wodnej w GdaMsku 

NU-504-MP/226/08/PP 2339/PW – 1599 z dnia 01.04.2008 

w zakresie dotycz>cym „uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego do terenu wsi Biel-

kówko w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujCć 
wody, obszarów ochronnych zbiorników wód Wródl>dowych i 

obszarów naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi”. Ob-

szar ww. działek nie jest terenem zalewowym. Wójt Gminy 

odrzuca uwagC jako niezasadn>.

Ad 4. Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej. 

Budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-
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dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem. Na wiCkszoWci terenów wsi Bielkówko dla 

zachowania ładu przestrzennego plan przewiduje zabudowC 

o wysokoWci maksymalnie 9 m. Na wnioskowanym terenie 

działek nr 204/20, 204/21, 204/22, 204/23, 204/24, 204/25 

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Bielkówko wyznacza wysokoWć zabudowy maksymalnie 

10,5 m do kalenicy dachu. Ustalenie takie respektuje zasady 

kształtowania zabudowy, które zostały okreWlone w obowi>zu-

j>cej miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

– uchwała nr XXXIII/231/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospo-

darowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycz>cej działek 

nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 

204/25, 115/9 połoconych na obszarze wsi Bielkówko. Z uwagi 

na powycsze Wójt Gminy Kolbudy odrzuca uwagC dotycz>c> 

zwiCkszenia maksymalnej wysokoWci budynków.

8. Pismem z dnia 21 lipca 2008, paMstwo Gracyna i Tadeusz 

Kobielowie, zam. ul. Hoffmanna 2/4, 83-010 Straszyn, 

wnieWli uwagC dotycz>ca nie poszerzenia ulicy Radosnej 

oznaczonej na rysunku planu 03/1.1.KDW.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Ulica Radosna stanowi dojazd dla dwunastu nieruchomoWci. 

Poza działk> drogi 63/7 s>siaduj>c> z wnioskowan> nierucho-

moWci> nr 298 pozostała czCWć ulicy Radosnej pozostawiona 

została w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych o szerokoWci 

7 m. Działka drogi 63/7 bCd>ca czCWci> ulicy Jagodowej ma 

szerokoWć 3,5 m. W obecnej sytuacji brak jest miejsca ko-

niecznego dla prawidłowego urz>dzenia ulicy oraz korytarza 

dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. SzerokoWć 
drogi, promienie skrCtów oraz płot przedmiotowej posesji 

utrudniaj> swobodny dojazd do dalej połoconych posesji, 

a w szczególnoWci nie zapewniaj> dostCpu dla samochodów 

specjalnych oraz obsługuj>cych istniej>c> i planowan> zabu-

dowC mieszkaniow> – to jest np. Wmieciarek, samochodów 

stracy pocarnej czy karetki pogotowia. Z wymienionych wycej 

wzglCdów istnieje koniecznoWć poszerzenia w/w ulicy.

Projekt planu zakłada poszerzenie ulicy Radosnej na długoWci 

działki 63/7 z istniej>cych 3,5 do szerokoWci 7 m. Poszerzenie 

ulicy odbCdzie siC na tereny s>siaduj>ce – zajCty zostanie 

pas na działce nr 298 o szerokoWci 1,5 m i na działce 299 

szerokoWci 2m. Ł>cznie na poszerzenie pasa drogowego 

wydzielono ok. 50 m2. Obszar ten w wiCkszoWci stanowi teren 

zarezerwowany pod skrzycowanie z ulic> Ceglan>, które jest 

jedynym dostCpem do drogi publicznej dla nieruchomoWci 

zlokalizowanych przy ulicy Radosnej.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, Jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

9. Pismem z dnia 21 lipca 2008, pan Wojciech KłosiMski, zam. 

ul. Dworcowa 4, 83-050 Bielkówko wniósł uwagC dotycz>c> 

nie wydzielania dróg dojazdowych na działce 117/4.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami ustalono szerokoWć 
ulic 12.KD.D i 13.KD.D w liniach rozgraniczaj>cych na 10m. 

Układ komunikacyjny w projekcie planu został zaprojektowa-

ny tak, aby w sposób racjonalny i kompleksowy obsługiwała 

tereny zabudowy mieszkaniowej. Teren w/w działki lecy na 

obszarze do tej pory ucytkowanym rolniczo. Dla prawidłowe-

go funkcjonowania terenów mieszkaniowych niezbCdne było 

zaprojektowanie publicznego układu drogowego.

Ulice 12.KD.D i 13.KD.D stanowi> główny układ komunika-

cyjny dla obszaru miCdzy lini> kolejow>, ulic> Gregorkiewicza 

a KoWcieln> i s> niezbCdne dla prawidłowego jego funkcjono-

wania. Projekt układu komunikacyjnego został zaproponowany 

z poszanowaniem granic nieruchomoWci oraz z zapropono-

wanym podziałem na działki. Na wnioskowanej działce 117/4 

mocliwe jest wydzielenie działek budowlanych po obu stronach 

działki drogi 13.KD.D. Drogi zaprojektowano na zasadzie 

sprawiedliwej partycypacji w cel publiczny, jakim jest droga 

dojazdowa, która słucy obsłudze przyległych działek. Ł>cznie 

na drogi publiczne 12.KD.D i 13.KD.D z działki 117/4 zajCto 

obszar ok. 2600m2.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci brak jest uzasadnienia 

do przyjCcia przedmiotowej uwagi.

10. Pismem z dnia 22 lipca 2008 pan Adam Kotłowski, zam. 

ul. Gregorkiewicza, 83-050 Bielkówko wniósł uwagi do-

tycz>ce:

1. sprzeciwu wobec poł>czenia ulicy Ceglanej z ulic> 

OkrCcnej oznaczonej na rysunku projektu planu 05.KD.

D;

2. przeprowadzenia przez działkC 72/8 ulicy oznaczonej 

w projekcie planu jako 05.KD.D

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsze uwagi

Uzasadnienie

Po powtórnym przeanalizowaniu wariantowych koncepcji 

rozwi>zaM układu komunikacyjnego ulicy oznaczonej w pla-

nie jako 05.KD.D na terenie działki 72/8 Wójt Gminy odrzuca 

uwagC dotycz>c> nie ł>czenia ulicy OkrCcnej z ulic> Ceglan> 

oraz odrzuca uwagC dotycz>c> likwidacji czCWci projektowanej 

drogi 05.KD.D na w/w działce.

Wójt Gminy Kolbudy postanawia pozostawić ulicC Ceglan> 

w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych. Dla prawidłowego 

funkcjonowania układu drogowego zakłada siC zakoMczenie 

ulicy OkrCcnej placem do zawracania. Wójt Gminy Kolbudy 

odrzuca uwagC dotycz>c> nie ł>czenia ulicy Ceglanej z ulic> 

OkrCcn>. Na etapie prac planistycznych zostan> zapropono-

wane alternatywne rozwi>zania dla układu komunikacyjnego 

ulicy Ceglanej i OkrCcnej.

11. Pismem z dnia 22 lipca 2008 pani Elcbieta LitwiMska,            

ul. Gregorkiewicza 33a, 83-050 Bielkówko wniosła uwagi 

dotycz>ce:

1. sprzeciwu wobec wł>czenia działki nr 72/6 w linie 

rozgraniczaj>ce ulicy Ceglanej 05.KD.D;

2. przeznaczenia działek 72/13 i 72/3 pod funkcjC miesz-

kaniow>.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsze uwagi

Uzasadnienie

Ad. 1. W sprawie pozostawienia drogi Ceglanej oznaczonej na 

rysunku planu jako 05.KD.D w istniej>cych liniach rozgranicza-

j>cych Wójt Gminy Kolbudy po powtórnym przeanalizowaniu 

wariantowych koncepcji rozwi>zaM układu komunikacyjnego 

proponuje pozostawienie ulicy Ceglanej w istniej>cych liniach 

rozgraniczaj>cych jednoczeWnie odrzuca uwagC dotycz>c> 
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nie wł>czania działki nr 72/6 w linie rozgraniczaj>ce ulicy 

Ceglanej. W/w działka stanowi niezbCdny dojazd dla przyle-

głych działek.

Ad. 2. Rozwój gminy odbywać siC powinien przez aktywn> 

i skuteczn> działalnoWć władz gminnych, posiadaj>cych 

zarysowan> strategiC rozwoju i posługuj>cych siC zasadami 

polityki okreWlonej w studium uwarunkowaM i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zmianami). 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie 

gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, z wyj>tkiem 

morskich wód wewnCtrznych, morza terytorialnego i wył>cz-

nej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniCtych, nalecy 

do zadaM własnych gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.) usta-

lenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego oraz okreWlenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu nastCpuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Kolbudy odrzuca uwagC o lokalizacji funkcji 

mieszkaniowej na działkach 72/13 i 72/3 stwierdzaj>c, ce za-

gospodarowanie to jest niezgodne ze studium, które okreWla 

politykC przestrzenn> gminy.  

Studium na w/w działkach wskazuje tereny rolnicze.

12. Pismem z dnia 18 lipca 2008 pani Anna Latuszewska, 

zam. Os. Konstytucji 3 Maja 21/4, 83-200 Starogard 

GdaMski, wniosła uwagC dotycz>c> sprzeciwu wobec 

wł>czeniu działki nr 72/6 w linie rozgraniczaj>ce ulicy 

Ceglanej 05.KD.D.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy po powtórnym przeanalizowaniu rozwi>-

zaM komunikacyjnych przyjmuje pozostawienie ulicy Ceglanej 

jako drogi wewnCtrznej i pozostawienie jej w istniej>cych 

liniach rozgraniczaj>cych. Dla prawidłowego funkcjonowania 

układu drogowego zakłada siC zakoMczenie ulicy OkrCcnej 

placem do zawracania. Wójt Gminy Kolbudy odrzuca uwagC 

dotycz>c> nie ł>czenia ulicy Ceglanej z ulic> OkrCcn>.  

JednoczeWnie odrzuca uwagC dotycz>c> nie wł>czania działki 

nr 72/6 w linie rozgraniczaj>ce ulicy Ceglanej. Na etapie prac 

planistycznych zostan> zaproponowane alternatywne rozwi>-

zania dla układu komunikacyjnego.

13. Pismem z dnia 23 lipca 2008 pan Mieczysław Twirbut, 

zam. ul. KoWcielna 8, 83-050 Bielkówko oraz PaMstwo 

Tomasz OlCdzki, Tomasz Modzelewski, Mariola Jakusch, 

Jadwiga Konkel, Ewa Kropacz, wniósł uwagi dotycz>ce:

1. zmniejszenia wysokoWci zabudowy na terenach 08.MN 

i 11.MN;

2. usuniCcia funkcji zabudowy mieszkaniowo usługowej 

na terenie wydzielenia 11/1.1.MU;

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsze uwagi

Uzasadnienie

Ad 1. Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej. 

Budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem. Na wiCkszoWci terenów wsi Bielkówko dla 

zachowania ładu przestrzennego plan przewiduje zabudowC o 

wysokoWci maksymalnie 9 m. Rozwój gminy odbywać siC po-

winien przez aktywn> i skuteczn> działalnoWć władz gminnych, 

posiadaj>cych zarysowan> strategiC rozwoju i posługuj>cych 

siC zasadami polityki okreWlonej w studium uwarunkowaM i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustaw> 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy 

Kolbudy odrzuca uwagC dotycz>c> zmniejszenia maksymalnej 

wysokoWci budynków stwierdzaj>c, ce zagospodarowanie 

takie na terenach wnioskowanych działek nie jest zgodne z 

polityk> przestrzenn> gminy.

Ad. 2. Na podstawie wytycznych ze studium uwarunkowaM 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym 

postulowany rozwój zagospodarowania wsi polegać ma 

m.in. na wykształceniu centrum we wsi Bielkówko, tereny 

w centralnej czCWci miejscowoWci oraz wzdłuc głównych 

ci>gów komunikacyjnych przeznaczone zostały pod funkcjC 

mieszkaniowo-usługow>. Na terenach o takim przeznaczeniu 

mocna lokalizować zabudowC mieszkaniow> wolnostoj>c>, 

zabudowC mieszkaniowo-usługow> i zabudowC usługow>. 

Zgodnie z zawartymi w projekcie planu zapisami (§ 9. pkt 4 2) 

dla przedsiCwziCć lokalizowanych na terenie objCtym planem 

ustala siC: zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska działalnoWci> 

gospodarcz>, prowadzon> na danym terenie, winien być bez-

wzglCdnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor 

posiada tytuł prawny, a znajduj>ce siC w nim pomieszczenia 

przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposacone w Wrodki 

techniczne ochrony przed tymi uci>cliwoWciami. W zwi>zku z 

powycszym Wójt Gminy Kolbudy odrzuca uwagC dotycz>c> 

usuniCcia funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej na te-

renie wydzielenia 11/1.1.MU.

14. Pismem z dnia 24 lipca 2008 paMstwo Elcbieta i Piotr 

SzafraMscy, zam. ul. Sadowa 2, 83-050 Bielkówko wnieWli 
uwagC dotycz>c> usuniCcia z projektu planu zapisów do-

puszczaj>cych na terenie 22.MN maksymaln> wysokoWć 
do 10,5 m i ograniczenia jej do wysokoWci 9 m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, 

a budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okreWla 

wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy dachu. 

Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania zabudowy, 

które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXIII/231/98 

w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycz>ca 

działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 

204/24, 204/25, 115/9 połocone na obszarze wsi Bielkówko 

z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielków-

ko dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony 

terenów o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM, 

wyznaczono na wnioskowym obszarze teren przeznaczony 

pod zabudowC jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW, 

ograniczaj>c mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie 

stanowiła ona dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 
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albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

15. Pismem z dnia 24 lipca 2008 paMstwo Irena i Henryk 

Ropela, zam. ul. Jabłoniowa 20 Bielkówko wnieWli uwagC 

dotycz>c> usuniCcia z projektu planu zapisów dopuszcza-

j>cych na terenie 22.MN maksymaln> wysokoWć do 10,5 

m i ograniczenia jej do wysokoWci 9 m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, 

a budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okreWla 

wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy dachu. 

Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania zabudowy, 

które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXIII/231/98 

w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycz>ca 

działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 

204/24, 204/25, 115/9 połocone na obszarze wsi Bielkówko 

z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielków-

ko dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony 

terenów o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM, 

wyznaczono na wnioskowym obszarze teren przeznaczony 

pod zabudowC jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW, 

ograniczaj>c mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie 

stanowiła ona dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

16. Pismem z dnia 24 lipca 2008 paMstwo Krystyna i Adam 

Babkiewicz, zam. ul. Sadowa 1A, 83-050 Bielkówko 

wnieWli uwagC dotycz>c> usuniCcia z projektu planu za-

pisów dopuszczaj>cych na terenie 22.MN maksymaln> 

wysokoWć do 10,5 m i ograniczenia jej do wysokoWci 

9 m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, 

a budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okre-

Wla wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy 

dachu. Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania 

zabudowy, które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała 

nr XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmiany do miejsco-

wego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kolbudy dotycz>ca działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 

165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 połocone 

na obszarze wsi Bielkówko z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielków-

ko dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony 

terenów o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM, 

wyznaczono na wnioskowym obszarze teren przeznaczony 

pod zabudowC jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW, 

ograniczaj>c mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie 

stanowiła ona dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

17. Pismem z dnia 24 lipca 2008 paMstwo Katarzyna i Adam 

BiliMscy Meliszowicz, zam. ul. Sadowa 3, 83-050 Bielków-

ko w wnieWli uwagC dotycz>c> usuniCcia z projektu planu 

zapisów dopuszczaj>cych na terenie 22.MN maksymaln> 

wysokoWć do 10,5 m i ograniczenia jej do wysokoWci 9 

m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, 

a budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okreWla 

wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy dachu. 

Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania zabudowy, 

które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXIII/231/98 

w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycz>ca 

działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 

204/24, 204/25, 115/9 połocone na obszarze wsi Bielkówko 

z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielków-

ko dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony 

terenów o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM, 

wyznaczono na wnioskowym obszarze teren przeznaczony 

pod zabudowC jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW, 

ograniczaj>c mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie 

stanowiła ona dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 
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miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

18. Pismem z dnia 24 lipca 2008 paMstwo Maria i Jerzy No-

waczykowie, zam. ul. Jantar 2, 83-050 Bielkówko wnieWli 
uwagi dotycz>ce:

1) usuniCcia z projektu planu zapisów dopuszczaj>cych 

na terenie 22.MN maksymaln> wysokoWć do 10,5 m i 

ograniczenia jej do wysokoWci 9 m;

2) wytyczenia drogi wewnCtrznej na terenie elementarnym 

17.MN.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsze uwagi

Uzasadnienie

Ad.1 Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia stu-

dium w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona 

nawi>zywać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy 

regionalnej. A budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze 

nic dwie kondygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie 

wyniesionym podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działkach nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okreWla 

wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy dachu. 

Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania zabudo-

wy, które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 

XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolbudy dotycz>cej działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 

50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 połoconych na 

obszarze wsi Bielkówko z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielkówko 

dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony terenów 

o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM wyzna-

czono na wnioskowanym obszarze teren przeznaczony pod 

zabudowC jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW. 

Ograniczaj>c mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie 

stanowiła ona dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

Ad.2. Wszystkie nieruchomoWci w terenie elementarnym 

17.MN posiadaj> dojazd do drogi publicznej. Projekt miej-

scowego planu zagospodarowania dla wiCkszoWci terenu wsi 

Bielkówko na terenie gminy Kolbudy dla dopuszcza wydzie-

lenie dróg wewnCtrznych i okreWla § 15. pkt 6 projektu planu 

zasady wydzielenie nowych dróg wewnCtrznych:

1) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych 

obowi>zuje wydzielenie drogi wewnCtrznej jako elemen-

tu wewnCtrznego układu komunikacyjnego z zachowa-

niem szerokoWci drogi w liniach rozgraniczaj>cych min. 

10 m i w przypadku zakoMczenia bez przejazdu z placem 

do zawracania 12,5x12,5 m,

2) dla obsługi nie wiCcej nic 4 nowych działek budowla-

nych obowi>zuje wydzielenie drogi wewnCtrznej jako 

elementu wewnCtrznego układu komunikacyjnego 

z zachowaniem szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 

min. 6 m,

3) od nowo wydzielonych dróg wewnCtrznych obowi>zuje 

nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 6 m od 

linii rozgraniczaj>cych tego dojazdu.

Z uwagi na powycsze Wójt Gminy Kolbudy odrzuca uwagC 

dotycz>c> wytyczenia nowej drogi wewnCtrznej na terenie 

elementarnym 17.MN.

19. Pismem z dnia 25 lipca 2008 pani Teresa Gosch, zam. 

ul. Gregorkiewicza 45, 83-050 Bielkówko wnosi uwa-

gC dotycz>c> usuniCcia drogi dojazdowej oznaczonej 

w projekcie planu 12.KD.D.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami ustalono szerokoWć 
ulicy 12.KD.D w liniach rozgraniczaj>cych na 10m. Układ 

komunikacyjny w projekcie planu został zaprojektowany tak, 

aby w sposób racjonalny i kompleksowy obsługiwała tereny 

zabudowy mieszkaniowej. Dla prawidłowego funkcjonowania 

terenów mieszkaniowych niezbCdne było zaprojektowanie 

publicznego układu drogowego. Ulica 12.KD.D stanowi główny 

układ komunikacyjny dla obszaru miCdzy lini> kolejow> ulic> 

Gregorkiewicza a KoWcieln> i jest niezbCdna dla prawidłowego 

jego funkcjonowania. Układu drogowy został zaproponowany 

z poszanowaniem granic nieruchomoWci oraz z zaproponowa-

nym podziałem na działki. Stwierdzono, ce jedynym miejscem 

wł>czenia nowej drogi, która spełniałaby parametry drogi 

dojazdowej, jest miejsce zaproponowane w projekcie planu 

poł>czenia drogi 12.KD.D z ulic> Gregorkiewicza. Ulica Ka-

szubska proponowana we wniosku jako alternatywa przebiegu 

drogi 12.KD.D z uwagi na istniej>ce zagospodarowanie nie 

moce zostać poszerzona do parametrów drogi dojazdowej.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci brak jest uzasadnienia 

do przyjCcia przedmiotowej uwagi.

20. Pismem z dnia 25 lipca 2008 pani Marzanna Kozica, zam. 

ul. Sadowa 1, 83-050 Bielkówko wniosła uwagC dotycz>c> 

usuniCcia z projektu planu zapisów dopuszczaj>cych na 

terenie MN.22 maksymaln> wysokoWć do 10,5 m i ogra-

niczenia jej do wysokoWci 9 m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium w 

stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zywać 
swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, a 

budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 
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204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okreWla 

wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy dachu. 

Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania zabudo-

wy, które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 

XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolbudy dotycz>cej działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 

50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 połoconych na 

obszarze wsi Bielkówko z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielkówko 

dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony terenów 

o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM wyznaczono 

na wnioskowym obszarze teren przeznaczony pod zabudowC 

jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW. Ograniczaj>c 

mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie stanowiła ona 

dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

21. Pismem z dnia 25 lipca 2008 paMstwo Eliza i Marcin 

Markuszewscy, zam. ul. Jabłoniowa 12, 83-050 Bielków-

ko wnieWli uwagC dotycz>c> usuniCcia z projektu planu 

zapisów dopuszczaj>cych na terenie MN.22 maksymaln> 

wysokoWć do 10,5 m i ograniczenia jej do wysokoWci 

9 m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, 

a budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okreWla 

wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy dachu. 

Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania zabudo-

wy, które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 

XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolbudy dotycz>cej działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 

50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 połoconych na 

obszarze wsi Bielkówko z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielkówko 

dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony terenów 

o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM wyznaczono 

na wnioskowym obszarze teren przeznaczony pod zabudowC 

jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW. Ograniczaj>c 

mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie stanowiła ona 

dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

22. Pismem z dnia 25 lipca 2008 paMstwo Elcbieta i Karol 

KamiMscy, zam. ul. Jantar, 83-050 Bielkówko wnieWli 
uwagC dotycz>c> usuniCcia z projektu planu zapisów do-

puszczaj>cych na terenie MN.22 maksymaln> wysokoWć 
do 10,5 m i ograniczenia jej do wysokoWci 9 m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, 

a budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okreWla 

wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy dachu. 

Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania zabudo-

wy, które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 

XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolbudy dotycz>cej działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 

50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 połoconych na 

obszarze wsi Bielkówko z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielkówko 

dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony terenów 

o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM wyznaczono 

na wnioskowym obszarze teren przeznaczony pod zabudowC 

jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW. Ograniczaj>c 

mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie stanowiła ona 

dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

23. Pismem z dnia 25 lipca 2008, paMstwo Marta i Grzegorz 

Boguszewscy, zam. ul. Miła 4, 83-050 Bielkówko wnie-

Wli uwagi dotycz>ce sprzeciwu wobec nie uwzglCdnia 

wniosku w sprawie mocliwoWci budowy budynków wiel-

kokubaturowych np. hotelu w miejscowoWci Bielkówko 

na działkach nr 204/20, 204/21, 204/22, 204/23, 204/24, 

204/25, 204/26.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie
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Rozwój gminy odbywać siC powinien przez aktywn> i skutecz-

n> działalnoWć władz gminnych, posiadaj>cych zarysowan> 

strategiC rozwoju i posługuj>cych siC zasadami polityki okre-

Wlonej w studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zmianami). Kształtowanie 

i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 

uchwalanie studium uwarunkowaM i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z wyj>tkiem morskich 

wód wewnCtrznych, morza terytorialnego i wył>cznej strefy 

ekonomicznej oraz terenów zamkniCtych, nalecy do zadaM 

własnych gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.) ustalenie przeznaczenia 

terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okre-

Wlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 

terenu nastCpuje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.

Wójt Gminy Kolbudy odrzuca uwagC o lokalizacjC budynków 

wielkokubaturowych np. hotelu stwierdzaj>c, ce zagospoda-

rowanie takie na terenach wnioskowanych działek nie jest 

zgodne z polityk> przestrzenn> gminy.

24. Pismem z dnia 25 lipca 2008 pani baneta Jacuta, zam. 

ul. Jantar 1, 83-050 Bielkówko wniosła uwagC dotycz>c> 

usuniCcia z projektu planu zapisów dopuszczaj>cych na 

terenie MN.22 maksymaln> wysokoWć do 10,5 m i ogra-

niczenia jej do wysokoWci 9 m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, 

a budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okre-

Wla wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy 

dachu. Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania 

zabudowy, które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała 

nr XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowe-

go planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolbudy dotycz>cej działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 

50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 połoconych na 

obszarze wsi Bielkówko z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielkówko 

dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony terenów 

o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM wyznaczono 

na wnioskowym obszarze teren przeznaczony pod zabudowC 

jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW. Ograniczaj>c 

mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie stanowiła ona 

dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać  
od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

25. Pismem z dnia 24 lipca 2008 paMstwo Jadwiga i Andrzej 

GrudziMscy, zam. ul. Jabłoniowa 28, 83-050 Bielkówko 

wnieWli uwagC dotycz>c> usuniCcia z projektu planu za-

pisów dopuszczaj>cych na terenie MN.22 maksymaln> 

wysokoWć do 10,5 m i ograniczenia jej do wysokoWci 

9 m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, 

a budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okreWla 

wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy dachu. 

Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania zabudo-

wy, które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 

XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolbudy dotycz>cej działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 

50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 połoconych na 

obszarze wsi Bielkówko z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielkówko 

dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony terenów 

o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM wyznaczono 

na wnioskowym obszarze teren przeznaczony pod zabudowC 

jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW. Ograniczaj>c 

mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie stanowiła ona 

dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC 

albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

26. Pismem z dnia 24 lipca 2008 pan Edward Radomski, 

zam. ul. Jabłoniowa 8, 83-050 Bielkówko wnieWli uwagC 

dotycz>c> usuniCcia z projektu planu zapisów dopusz-

czaj>cych na terenie MN.22 maksymaln> wysokoWć do 

10,5 m i ograniczenia jej do wysokoWci 9 m.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy maj>c na uwadze załocenia studium 

w stosunku do nowej zabudowy zakłada, ce ma ona nawi>zy-

wać swoim charakterem do tradycyjnej zabudowy regionalnej, 

a budynki na obszarze planu nie bCd> wycsze nic dwie kon-

dygnacje, o dachach stromych, z nieznacznie wyniesionym 

podpiwniczeniem.

Na wnioskowanym terenie, tj. działek nr 204/20, 204/21, 

204/22, 204/23, 204/24, 204/25, projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bielkówko okreWla 

wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,5 m do kalenicy dachu. 
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Ustalenie takie respektuje zasady kształtowania zabudo-

wy, które zostały okreWlone w obowi>zuj>cym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 

XXXIII/231/98 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolbudy dotycz>cej działek nr: 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 

50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 połoconych na 

obszarze wsi Bielkówko z dnia 27 lutego 1998 r.

Maj>c na uwadze wytyczne studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bielkówko 

dotycz>ce ochrony rzeaby terenu oraz nakaz ochrony terenów 

o ducych spadkach i przeznaczenie ich pod zieleM wyznaczono 

na wnioskowym obszarze teren przeznaczony pod zabudowC 

jedynie wzdłuc drogi wewnCtrznej 22/1.1.KDW. Ograniczaj>c 

mocliwoWć lokalizacji zabudowy tak, aby nie stanowiła ona 

dominanty w panoramie miejscowoWci.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, jeceli, w zwi>zku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmian>, korzystanie z nieruchomoWci 

lub jej czCWci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem stało siC niemocliwe b>da istotnie 

ograniczone, właWciciel albo ucytkownik wieczysty nierucho-

moWci moce, z zastrzeceniem ust. 2, c>dać od gminy:

1) odszkodowania za poniesion> rzeczywist> szkodC albo

2) wykupienia nieruchomoWci lub jej czCWci.

Bior>c pod uwagC interes stron, wymagania przepisów prawa, 

a takce interes szerszej społecznoWci Wójt Gminy Kolbudy od-

rzuca uwagC dotycz>c> ograniczenia wysokoWci budynków.

Projekt planu wyłocono po raz drugi do publicznego 
wgl>du wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko 
w dniach od 29 wrzeWnia 2008 r. do 17 paadziernika 
2008 r.
Termin składania uwag upłyn>ł do dnia 31 paadziernika 

2008 r.

W dniu 13 paadziernika 2008 r. odbyła siC dyskusja publiczna 

nad przyjCtymi w projekcie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rozwi>zaniami.

Lista nieuwzglCdnionych uwag, które wpłynCły po drugim wyło-

ceniu w okresie przewidzianym do składania uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wiCkszoWci terenu wsi Bielkówko na terenie Gminy Kolbudy.

1. Pismem z dnia 23 paadziernika 2008 r., które wpłynCło do 

tut. UrzCdu w dniu 28 paadziernika 2008 r., PaMstwo El-

cbieta i Wiesław Szajda, ul. Wagnera 40A, 80-171 GdaMsk 

oraz Pani Monika Karnabal, ul. Łokietka 51D/22, wnieWli 
uwagC dotycz>c> dopuszczenia na terenie 22MN, na te-

renie działek nr 204/20, 204/21, 204/22, 204/23, 204/24, 

204/25 i 204/26 funkcji usługowo- hotelowej (hotel do 50 

miejsc noclegowych) z mocliwoWci> szkoleM, z czCWci> 

gastronomiczn> i sportow> na potrzeby goWci hotelowych, 

czCWć sportowa na terenie działek z mocliwoWci> udostCp-

nienia dla mieszkaMców wsi,

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Rozwój gminy powinien odbywać siC przez aktywn> i skutecz-

n> działalnoWć władz gminnych, posiadaj>cych zarysowan> 

strategiC rozwoju i posługuj>cych siC zasadami polityki okre-

Wlonej w studium uwarunkowaM kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.). Kształtowanie i pro-

wadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 

uchwalanie studium uwarunkowaM i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z wyj>tkiem morskich 

wód wewnCtrznych, morza terytorialnego i wył>cznej strefy 

ekonomicznej oraz terenów zamkniCtych, nalecy do zadaM  

własnych gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.) ustalenie przeznaczenia 

terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okre-

Wlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 

terenu nastCpuje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.

Wójt Gminy Kolbudy, zgodnie z procedur> planistyczn> 

sporz>dzenia omawianego miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego, w toku pierwszego wyłocenia 

projektu planu do publicznego wgl>du zorganizował dyskusjC 

publiczn> nad rozwi>zaniami przyjCtymi w projekcie planu 

oraz rozpatrzył złocone przez mieszkaMców Bielkówka uwagi. 

WyjaWnić nalecy, ic wniesiono 56 uwag dotycz>cych ustaleM 

projektu planu, z czego w dwudziestu uwagach mieszkaMcy 

Bielkówka zawarli protest przeciwko lokalizacji funkcji usług 

turystyki na terenie 22MN.

Z uwagi na fakt, ic zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy 

o samorz>dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 

2001 r. ze zm.), do zadaM własnych gminy nalecy zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb mieszkaMców gminy, w szczególnoWci 

zadania własne obejmuj> sprawy ładu przestrzennego, 

w wyniku analizy obszaru stanowi>cego bezpoWrednie s>-

siedztwo spornego terenu 22 MN oraz po uwzglCdnieniu 

kryteriów społecznych przedstawionych przez mieszkaMców 

gminy w złoconych uwagach do planu, Wójt Gminy Kolbudy 

uwzglCdnia protesty mieszkaMców wsi Bielkówka i odrzuca 

uwagC o lokalizacji oWrodka szkoleniowo gastronomicznego 

z czCWci> hotelow>
2. Pismem z dnia 16 paadziernika 2008 r., które wpłynCło do 

tut. UrzCdu w dniu 17 paadziernika 2008 r., Pan Jan JeliM-

ski, zam. 83-050 Bielkówko, ul. Gregorkiewicza 49, wniósł 
uwagC stanowi>c> protest przeciw lokalizacji na działce nr 

108/3 drogi dojazdowej.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami ustalono szerokoWć 
ulic 10.KD.D w liniach rozgraniczaj>cych na 10m. Układ ko-

munikacyjny w projekcie planu został zaprojektowany tak, aby 

ulica 10.KD.D w sposób racjonalny i kompleksowy obsługiwała 

tereny zabudowy mieszkaniowej. Teren w/w działki lecy na 

obszarze do tej pory ucytkowanym rolniczo. Dla prawidłowe-

go funkcjonowania terenów mieszkaniowych niezbCdne było 

zaprojektowanie publicznego układu drogowego.

Ulica 10.KD.D stanowi główny układ komunikacyjny dla ob-

szaru miCdzy lini> kolejow>, ulic> Gregorgiewicza, a KoWciel-

n> i jest niezbCdna dla prawidłowego jego funkcjonowania. 

Projekt układu komunikacyjnego został zaproponowany 

z poszanowaniem granic nieruchomoWci raz z zaproponowa-

nym podziałem na działki.

W Wwietle powycszego Wójt Gminy Kolbudy odrzuca uwagC 

stanowi>c> protest przeciw lokalizacji na działce nr 108/3 

drogi dojazdowej.

3. Pismem z dnia 20 paadziernika 2008 r., Pan Jerzy VliwiMski, 

83-050 Bielkówko, ul. Gregorkiewicza 47, wniósł uwagC 

stanowi>c> wniosek o zapewnienie dojazdu do działki nr 

109/6.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Wójt Gminy Kolbudy w wyniku analizy wniosku dotycz>cego 

zapewnienia dojazdu do działki nr 109/6, odrzuca wniesion> 

uwagC, wyjaWniaj>c, ic zgodnie z postanowieniami art. 93 pkt 3 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoW-
ciami (Dz. U. z dnia 30 listopada 2004 r. ze zm.)., za dostCp 

do drogi publicznej uznaje siC dostCp do drogi wewnCtrznej na 

podstawie ustanowienia słucebnoWci na drodze wewnCtrznej 
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lub nabyciu udziału w prawie do działki gruntowej stanowi>cej 

drogC wewnCtrzn>.

4. Pismem z dnia 13 paadziernika 2008 r., PaMstwo Elcbieta 

i Wiesław Szajda i Pani Monika Karnabal, wnieWli uwagC 

dotycz>c> zmiany planu zagospodarowania przestrzenne-

go na terenie działek nr 204/20, 204/21, 204/22, 204/23, 

204/24, 204/25 i 204/26.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

Rozwój gminy powinien odbywać siC przez aktywn> i skutecz-

n> działalnoWć władz gminnych, posiadaj>cych zarysowan> 

strategiC rozwoju i posługuj>cych siC zasadami polityki okre-

Wlonej w studium uwarunkowaM kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.). Kształtowanie i 

prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 

uchwalanie studium uwarunkowaM i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z wyj>tkiem morskich wód 

wewnCtrznych, morza terytorialnego i wył>cznej strefy ekono-

micznej oraz terenów zamkniCtych, nalecy do zadaM własnych 

gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, 

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreWlenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 

nastCpuje w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego.

Wójt Gminy Kolbudy, zgodnie z procedur> planistyczn> 

sporz>dzenia omawianego miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego, w toku pierwszego wyłocenia 

projektu planu do publicznego wgl>du zorganizował dyskusjC 

publiczn> nad rozwi>zaniami przyjCtymi w projekcie planu 

oraz rozpatrzył złocone przez mieszkaMców Bielkówka uwagi. 

WyjaWnić nalecy, ic wniesiono 56 uwag dotycz>cych ustaleM 

projektu planu, z czego w dwudziestu uwagach mieszkaMcy 

Bielkówka zawarli protest przeciwko lokalizacji funkcji usług 

turystyki na terenie 22MN.

Z uwagi na fakt, ic zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy 

o samorz>dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 

2001 r. ze zm.), do zadaM własnych gminy nalecy zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb mieszkaMców gminy, w szczególnoWci 

zadania własne obejmuj> sprawy ładu przestrzennego, 

w wyniku analizy obszaru stanowi>cego bezpoWrednie s>-

siedztwo spornego terenu 22 MN oraz po uwzglCdnieniu 

kryteriów społecznych przedstawionych przez mieszkaMców 

gminy w złoconych uwagach do planu, Wójt Gminy Kolbudy 

uwzglCdnia protesty mieszkaMców wsi Bielkówka i odrzuca 

uwagC o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego 

na terenie działek nr 204/20, 204/21, 204/22, 204/23, 204/24, 

204/25 i 204/26.

5. Pismem z dnia 27 paadziernika 2008 r., które wpłynCło do 

tut. UrzCdu w dniu 29 paadziernika 2008 r., Pani Monika 

Micum, 80-807 GdaMsk, ul. ChałubiMskiego 12/5 oraz Pan 

Grzegorz Micum, 80-807 GdaMsk, ul. BiegaMskiego 19/51, 

wnieWli uwagC o zmianC parametrów zabudowy na terenie 

działki nr 185/31 z dachu o k>cie nachylenia 30-42o na 

dach o k>cie nachylenia dachu 30- 45o.

Rada Gminy w Kolbudach odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

W zwi>zku z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowaM i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy 

dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

dotycz>cymi k>ta nachylenia dachu, Wójt Gminy Kolbudy 

odrzuca uwagC zwi>zan> ze zmian> kata nachylenia dachu 

z 30-42° na 30- 45°.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXIII/177/2009

Rady Gminy w Kolbudach

z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wiCkszoWci terenu wsi Bielkówko na terenie 

Gminy Kolbudy

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, 
ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb=
 DO ZADAL WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
O FINANSACH PUBLICZNYCH

I. Zadania własne gminy

 Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury technicz-

nej, fi nansowanych z udziałem Wrodków z budcetu gminy 

zalicza siC:

1) budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem,

2) budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych,

3) budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami,

4) budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami,

 Przepisom o fi nansach publicznych podlegaj> inwestycje, 

które realizowane s> z udziałem Wrodków publicznych zde-

fi niowanych w art. 3 ustawy o fi nansach publicznych (tj. Dz. 

U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104) oraz Wrodków pochodz>cych 

z funduszy strukturalnych UE.

 Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz>dzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), jak:

1) zaopatrzenie w energiC elektryczn>,

2) zaopatrzenie w energiC ciepln>,

3) zaopatrzenie w gaz,

 podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energe-

tyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj> przedsiCbior-

stwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia 

nie s> fi nansowane z udziałem Wrodków z budcetu gminy. 

Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne 

gminy, fi nansowane z jej budcetu, obejmuj> wykonanie 

oWwietlenia dróg, tych których gmina jest zarz>dc> – czyli 

dróg gminnych.

II. Budowa dróg gminnych.

 W granicach planu jako drogi publiczne przewiduje siC 

realizacjC nastCpuj>cych ulic:

1) ulice klasy L – lokalna: 02.KD.L, 03.KD.L, 06.KD.L, 

09.KD.L;

2) ulica klasy D – dojazdowa: 04.KD.D, 05.KD.D, 07.KD.

D, 08.KD.D, 09.KD.D, 10.KD.D, 11.KD.D;

 Po za wymienionym powycej drogami do realizacji i utrzy-

mania przez GminC Kolbudy przewiduje siC równiec ozna-

czone w planie jako 03/1.2.KDW, 05/1.1.KDW, 10/1.3.KDW 

13/1.2.KDW, 11/1.2.KDW, 11/1.3.KDW, 11/1.4.KDW, 

17/1.1.KDW, 17/1.2.KDW, 18/1.1.KDW, 21/1.1.KDW drogi 

wewnCtrzne o dostCpie ogólnym.

 Za realizacja i utrzymanie w/w drogi odpowiada Gmina 

Kolbudy.

 Do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne drogi, 

zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej.

III. Uzbrojenie terenu

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopa-

trzenia w wodC:

1) obszar objCty planem zaopatrywany bCdzie w wodC 

z gminnego systemu wodoci>gowego z ujCć gmin-

nych;

2) rozbudowa sieci wodoci>gowej rozdzielczej dla terenów 

nie zainwestowanych nastCpować bCdzie w oparciu 

o istniej>ce sieci w przyległych ulicach;
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3) nowe sieci realizowane bCd> w nowo projektowanych 

ulicach tworz>c układy pierWcieniowe;

4) rozbudowa i modernizacja istniej>cych sieci powinna 

nastCpować w miarC postCpu zainwestowania.

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kana-

lizacji sanitarnej:

1) odprowadzenie Wcieków w oparciu o istniej>c> i pro-

jektowana sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 

Wcieków;

2) odprowadzenie Wcieków bezpoWrednio do zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej;

3) nie dopuszcza siC równoległego funkcjonowania zbior-

czej kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływo-

wych,

4) dopuszcza siC budowC sieci kanalizacji sanitarnej 

w liniach rozgraniczaj>cych ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z 

odpowiednim zarz>dc> drogi.

 Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji deszczo-

wej:

1) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do sieci kanalizacji deszczowej;

2) zrzut wód opadowych i roztopowych z:

a) terenów składowych, komunikacji drogowej,

b) terenów o innym ucytkowaniu mog>cym spowodować 
zanieczyszczenie wód opadowych,

3) wymaga podczyszczenia zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami,

 dla terenów wymagaj>cych wyposacenia w urz>dzenia do 

oczyszczania wód opadowych obowi>zuje lokalizacja tych 

urz>dzeM na działce inwestora;

 Zaopatrzenie w ciepło:

 na całym obszarze objCtym planem zakłada siC zaopatrze-

nie w ciepło z indywidualnych aródeł lub sieci,

 Zaopatrzenia w energiC elektryczn>:

 obowi>zuje rozbudowa sieci i urz>dzeM przesyłu energii 

elektrycznej w zakresie niezbCdnym do zaopatrzenia 

w energiC elektryczn> zabudowy na całym obszarze planu 

w oparciu o istniej>ce linie energetyczne Wredniego napiCcia 

i niskiego napiCcia.

 Linie elektroenergetyczne oraz ewentualne gazoci>gi reali-

zowane przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 

stosowne koncesje.

IV. Zasady realizacji inwestycji

 Podstawowym zadaniem dla miasta LCbork jest wyposa-

cenie obszarów rozwojowych w infrastrukturC niezbCdn> 

dla rozwoju aktywnoWci gospodarczej i zaspokojenia po-

trzeb mieszkaniowych. Obszary posiadaj>ce podstawow> 

infrastrukturC s> atrakcyjne dla inwestorów, nie musz> oni 

bowiem ponosić ducych nakładów na inwestycje towarzy-

sz>ce.

1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania 

bCd> dopuszczane do zainwestowania w taki sposób, 

by umocliwić spójne przygotowanie poszczególnych 

terenów w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruk-

turalnej.

2. Istotnym celem stanie siC biec>ce koordynowanie re-

alizacji modernizacji oraz rozbudowy sieci drogowej i 

infrastruktury technicznej.

3. Stosowanie zasady realizacji przedsiCwziCć komplek-

sowych, ł>cz>cych wykonawstwo robót drogowych oraz 

urz>dzeM technicznych zwi>zanych z drog> z innymi 

brancami infrastruktury technicznej, pozwoli uzyskać 
oszczCdnoWci na czCWci wspólnej robót oraz rozwi>zać 
problem kolizji technicznych.

V. `ródła fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej

 `ródła fi nansowania bCd> stanowić: Wrodki pochodz>ce 

z budcetu gminy (Wrodki własne), Wrodki pomocowe, party-

cypacja inwestorów w kosztach budowy. BCdzie to realizo-

wane za pomoc> montacy fi nansowych, ogólnie przyjCtej 

metody konstruowania budcetu projektów.

 Warunkiem pozyskania Wrodków pomocowych jest uzyska-

nie spójnoWci celów strategicznych i realizuj>cych je pro-

gramów rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju.

 Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej dla terenu objCtego planem miejscowym:

I.  Opracowanie planu fi nansowego zapewniaj>cego re-

alizacjC inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

dla terenu objCtego planem, stanowi>cego podstawC 

konstruowania budcetów rocznych.

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 

i prywatnymi umów na współfi nansowanie zapisanych 

w planie fi nansowym przedsiCwziCć bCd>cych podstaw> 

budowy montacy fi nansowych niezbCdnych do realizacji 

inwestycji.

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, 

w takim stopniu, aby miasto posiadało udział własny 

niezbCdny do ubiegania siC o Wrodki pomocowe.

IV. Wsparcie finansów gminy Wrodkami zewnCtrznymi 

(kredytami, pocyczkami, dotacjami, emisj> obligacji), 

w celu zapewnienia Wrodków na szczególnie kosztowne 

w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i drogownictwa.
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