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 UCHWAŁA Nr XX/220/2008

Rady Gminy w Choczewie

 z dnia 18 grudnia 2008 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oWrodka rekreacyjnego połoconego nad 

Jeziorem Choczewskim, w obrCbach ewidencyjnych Choczewo i ŁCtowo, gmina Choczewo.

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

dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 

194, poz. 1906 i 1907, Nr 218, poz. 2151, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337), w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2003 r. 

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92. poz. 880, 

Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 57, poz. 503, Nr 113, poz. 

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

poz. 1635) w wykonaniu Uchwały Nr XXX-358/2006 Rady 

Gminy w Choczewie z dnia 5 paadziernika 2006 r. w sprawie 

przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla oWrodka rekreacyjnego 

połoconego w obrCbach ewidencyjnych Choczewo i ŁCtowo, 

gmina Choczewo, po stwierdzeniu zgodnoWci niniejszego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 

ustaleniami studium uwarunkowaM i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Choczewo odnosz>cymi siC 

do obszaru objCtego planem uchwala siC, co nastCpuje:

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres spraw i sposób regulacji

§ 1

 Niniejsza Uchwała obejmuje obszar czCWci działek, ozna-

czonych w dniu uchwalenia planu miejscowego numerami 

ewidencyjnymi:

1) 536/4 w obrCbie ewidencyjnym Choczewo, w gminie 

Choczewo;

2) 182/5, 182/6 w obrCbie ewidencyjnym ŁCtowo, w gminie 

Choczewo;

 w granicach wyznaczonych zgodnie z Uchwał> Nr 

XXX-358/2006 Rady Gminy w Choczewie z dnia 

5 paadziernika 2006 r. w sprawie przyst>pienia do 

sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla oWrodka rekreacyjnego połoconego 

w obrCbach ewidencyjnych Choczewo i ŁCtowo, gmina 

Choczewo oraz okreWlonych na rysunku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Uchwała okreWla:

1) zasady kształtowania ładu przestrzennego;

2) przedmiot, zakres i zasady ochrony obszarów i obiek-

tów podlegaj>cych ochronie na podstawie przepisów 

szczególnych lub stanowi>cych o wysokich walorach 

przestrzeni;

3) przedmiot, zakres i sposób zagospodarowania obsza-

rów problemowych;

4) przedmiot i zasady realizacji inwestycji zmierzaj>cych 

do realizacji interesu publicznego;

5) sposób wykonywania prawa własnoWci nieruchomo-

Wci.

2. Zagadnienia, o których mowa w ustCpie 1, regulowane 

s> na poziomie ustaleM ogólnych i szczegółowych.

3. Ustalenia ogólne, o których mowa w Dziale II – Ustalenia 

ogólne, obowi>zuj> dla całego obszaru, objCtego 

niniejsz> Uchwał> albo dla wiCkszoWci tych terenów.

4. Dla poszczególnych obszarów i obiektów, znajduj>cych 

siC w granicach niniejszej uchwały obowi>zuj> 

odpowiednie ustalenia szczegółowe, o których mowa 

w Działach III, IV i V, wynikaj>ce z lokalizacji terenów 

i obiektów w poszczególnych terenach elementarnych 

i terenach wydzieleM szczegółowych wyznaczonych 

na rysunku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w § 3 pkt 1.

5. Brak ustaleM ogólnych oznacza, ce na obszarze objCtym 

niniejsz> Uchwał> nie wystCpuj> uwarunkowania 

wymagaj>ce obowi>zkowej regulacji lub uwarunkowania 

wymagaj>ce regulacji wystCpuj> na czCWci obszaru 

planu.

6. Brak ustaleM szczegółowych oznacza, ce ustalenia ogólne 

s> wystarczaj>ce albo na danym terenie nie wystCpuj> 

uwarunkowania wymagaj>ce szczegółowych regulacji.

7. Ustalenia ogólne i szczegółowe zawarte s> w dziesiCciu 

grupach ustaleM, posiadaj>cych jednolity układ formalny. 

S> to:

1) przeznaczenie terenu, w której ustala siC tereny o 

rócnym przeznaczeniu terenu lub rócnych zasadach 

zagospodarowania, ograniczenia w ucytkowaniu tere-

nów, w szczególnoWci zakaz zabudowy oraz okreWla 

siC w zalecnoWci od uwarunkowaM:

a) granice terenów lub obiektów podlegaj>cych 

ochronie, ustalonych na podstawie odrCbnych 

przepisów;

b) granice obszarów przestrzeni publicznej i wymaga-

nia wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych;

c) granice obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 

scaleM i podziałów nieruchomoWci;

d) granice obszarów wymagaj>cych rehabilitacji, 

przekształceM lub rekultywacji i innych obszarów 

problemowych;

e) granice obszarów pod budowC obiektów handlo-

wych o powierzchni wiCkszej nic 400 m2,

f) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów słuc>cych organizacji imprez masowych;

g) granice pomników zagłady i ich stref ochronnych.

2) ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kom-

pozycji urbanistycznej, w której ustala siC zasady 

kompozycji urbanistycznej:

a) cechy wartoWciowych elementów zagospodarowa-

nia i zasady ich ochrony;

b) cechy elementów zagospodarowania wymagaj>-

cych rewaloryzacji oraz zasady zagospodarowa-

nia;

c) cechy elementów zagospodarowania wymagaj>-
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cych ukształtowania oraz zasady zagospodarowa-

nia.

3) wskaaniki kształtowania zagospodarowania terenu i form 

zabudowy, w której ustala siC w zalecnoWci od potrzeb:

a) obowi>zuj>ce linie zabudowy;

b) nieprzekraczalne linie zabudowy;

c) wskaaniki powierzchni aktywnej przyrodniczo;

d) wskaaniki zainwestowania;

e) graniczne powierzchnie zabudowy budynków;

f) graniczne wysokoWci zabudowy;

g) graniczne rócnice pomiCdzy poziomem posadowienia 

parteru a poziomem terenu przed głównym wejWciem 

do budynku;

h) formy i kolorystyki dachów.

4) ustalenia ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, w której ustala siC zasady zagospo- 

darowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie 

na podstawie odrCbnych przepisów z zakresu ochrony 

Wrodowiska i przyrody, w tym:

a) terenów górniczych;

b) naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi;

c) zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych.

5) ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego, w której 

ustala siC przedmiot i zasady ochrony:

a) terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów z zakresu ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków;

b) innych zabytków i elementów krajobrazu kulturowego 

oraz dóbr kultury współczesnej.

6) ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 

miejscowym, w której ustala siC parametry działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomoWci, w szczególnoWci:

a) graniczne szerokoWci frontów nowych działek;

b) graniczne powierzchnie nowych działek;

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

gowego nowych działek.

7) ustalenia dotycz>ce systemu komunikacyjnego i obsługi 

komunikacyjnej, w której ustala siC zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w tym:

a) układ komunikacyjny wraz z ich parametrami, w tym 

szerokoWć pasa drogowego, oraz klasyfikacj> ulic 

i innych szlaków komunikacyjnych;

b) warunki powi>zaM układu komunikacyjnego z układem 

zewnCtrznym;

c) wskaaniki w zakresie komunikacji, w szczególnoWci 

iloWć miejsc parkingowych w stosunku do iloWci miesz-

kaM lub iloWci zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych.

8) ustalenia dotycz>ce infrastruktury technicznej, w ustala 

siC zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej, w tym:

a) układy sieci infrastruktury technicznej wraz z ich para-

metrami;

b) warunki powi>zaM układów sieci infrastruktury tech-

nicznej z układem zewnCtrznym,

c) wskaaniki w zakresie sieci infrastruktury technicznej.

9) ustalenia dotycz>ce zagospodarowania tymczaso-

wego i inne ustalenia stanowi>ce, w której ustala siC 

zasady zagospodarowania tymczasowego terenów, 

ograniczenia w ucytkowaniu tymczasowym terenów, 

w szczególnoWci zakaz zabudowy oraz w zalecnoWci 

od potrzeb ustala siC termin, do którego tymczasowe 

zagospodarowanie, urz>dzenie i ucytkowanie terenu 

moce być wykonywane;

10) ustalenia dotycz>ce stawek procentowych, w której 

ustala siC wysokoWci stawek procentowych, na pod-

stawie których ustala siC opłatC wynikaj>c> ze wzrostu 

wartoWci nieruchomoWci.

§ 3

Integralne czCWci niniejszej Uchwały stanowi>:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla oWrodka rekreacyjnego połoconego 

nad Jeziorem Choczewskim, w obrCbach ewidencyjnych 

Choczewo i ŁCtowo, gmina Choczewo, w skali 1:1000, 

stanowi>cy w całoWci Zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

zawieraj>cy:

a) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, okreWlone w Legendzie jako „Ustalenia”;

b) informacje zawarte w zalecnoWci od potrzeb, nie 

bCd>ce ustaleniami planu miejscowego, okreWlone w 

Legendzie jako „Informacje”;

c) wyrys ze Studium uwarunkowaM i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Choczewo – uchwa-

ła Nr VI – 58/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 

9. czerwca 2003 r., z oznaczeniem granic obszaru 

objCtego planem miejscowym;

2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego - stanowi>ce Zał>cznik nr 2 do niniejszej 

uchwały;

3) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu realizacji zapisanych, 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy, oraz zasad ich 

finansowania - stanowi>ce Zał>cznik nr 3 do niniejszej 

uchwały.

§ 4

1. Ustala siC podział terenu objCtego niniejszym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego na tereny 

elementarne o Wcisłym przeznaczeniu terenu, dla których 

zasady zagospodarowania okreWlono odpowiednio w 

ustaleniach szczegółowych, o których mowa w Działach 

III, IV i V.

2. Tereny elementarne oznaczone s> symbolami 

adresowymi terenów elementarnych, na które składaj> 

siC kolejno:

1) kolejny numer porz>dkowy;

2) oznaczenie przeznaczenia terenu lub oznaczenie przy-

nalecnoWci terenu do podstawowego lub wewnCtrzne-

go układu drogowego.

3. Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w § 3 pkt 1. tereny 

elementarne wyznaczone s> liniami rozgraniczaj>cymi 

dla terenów elementarnych oraz oznaczone symbolami 

adresowymi, o których mowa w ustCpie 2, wyrócniaj>cymi 

je spoWród innych terenów elementarnych.

§ 5

1. Ustala siC podział, w granicach terenów elementarnych, 

na tereny wydzieleM wewnCtrznych, dla których okreWlono 

w ustaleniach szczegółowych, o których mowa w Działach 

III, IV i V, rócne zasady zagospodarowania.

2. Tereny wydzieleM wewnCtrznych oznaczone s> symbolami 

adresowymi wydzieleM wewnCtrznych, na które składaj> 

siC kolejno:

1) numer ustalenia szczegółowego reguluj>cego zasady 

zagospodarowania wyrócniaj>ce teren wydzielenia 

wewnCtrznego spoWród innych terenów;

2) oznaczenie przeznaczenia terenu lub oznaczenie 

przynalecnoWci terenu do wewnCtrznego układu dro-

gowego.

3. Tereny wydzieleM wewnCtrznych wyznaczone s> 

na rysunku miejscowego planu zagospodarowania 
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mieszkaniowych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych); 

na terenach dla których ustalono podstawowe przezna-

czenie terenu dopuszcza siC lokalizacjC innych funkcji 

nic główna na zasadach okreWlonych w ustaleniach 

szczegółowych;

11) powierzchni zabudowy - rozumie siC przez to sumC 

powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych 

obiektów budowlanych o terminie lokalizacji powycej 

120 dni zlokalizowanych na działce budowlanej lub 

nieruchomoWci;

12) scalaniu i podziale nieruchomoWci – rozumie siC przez 

to scalanie nieruchomoWci i ich ponowny podział na 

działki gruntu, w rozumieniu przepisów o gospodarce 

nieruchomoWciami;

13) Wcisłym przeznaczeniu terenu - rozumie siC przez to 

funkcjC terenu, okreWlon> w planie bezpoWrednio dla 

danego terenu elementarnego lub jego czCWci ozna-

czonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne; 

ustalenie Wcisłego przeznaczenia terenu wyklucza moc-
liwoWć realizacji na nim innych funkcji;

14) terenie elementarnym – rozumie siC przez to teren 

wyznaczony na rysunku miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego liniami rozgraniczaj>cymi 

dla terenów elementarnych, dla którego okreWlone 

s> ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dla terenu elementarnego okreWlone 

s> podstawowe lub Wcisłe przeznaczenie terenu oraz 

zasady zagospodarowania. Kacdy teren elementarny 

posiada własny symbol adresowy terenu elementarne-

go wyrócniaj>cy go spoWród innych terenów elementar-

nych.

15) terenie wydzielenia wewnCtrznego - rozumie siC przez 

to teren wyznaczony na rysunku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego liniami rozgranicza-

j>cymi dla terenów wydzieleM wewnCtrznych. Dla terenu 

wydzielenia wewnCtrznego okreWlone s> zasady zago-

spodarowania, rócni>ce go spoWród innych terenów w 

danym terenie elementarnym. Kacdy teren wydzielenia 

wewnCtrznego posiada własny symbol adresowy terenu 

elementarnego wyrócniaj>cy go spoWród innych terenów 

wydzieleM wewnCtrznych.

16) wartoWciowym drzewostanie - rozumie siC przez to 

pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniaj>ce jedn> z 

ponicszych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha 

oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objCte ochron> na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody;

c) drzewa i krzewy na usuniCcie których zezwolenie 

wydaje odpowiedni organ,

d) drzewa i krzewy za usuniCcie których pobierana jest 

prawem przewidziana opłata;

17) wodach powierzchniowych Wródl>dowych – rozumie 

siC przez to tereny Wródl>dowych wód powierzchnio-

wych wraz z urz>dzeniami wodnymi oraz urz>dzeniami 

i obiektami budowlanymi słuc>cymi prawidłowemu 

gospodarowaniu wodami oraz rekreacji i wypoczynko-

wi;

18) wskaaniku zainwestowania - rozumie siC przez to sto-

sunek wielkoWci powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki lub okreWlonego w ustaleniach planu obszaru, 

wyracony w procentach;

19) zabudowie rekreacji indywidualnej - rozumie siC przez 

to budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku 

wraz z przeznaczonymi dla potrzeb wypoczywaj>cych 

w nich osób: urz>dzeniami budowlanymi, ogrodami, 

budynkami garacowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury;

przestrzennego, o którym mowa w § 3 pkt 1. liniami 

wewnCtrznych podziałów oraz oznaczone symbolami 

adresowymi terenów wydzieleM wewnCtrznych, o których 

mowa w ustCpie 2, wyrócniaj>cymi je spoWród innych 

terenów.

Rozdział 2
Definicje i objaWnienia ucytych okreWleM

§ 6

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest 

mowa o:

1) dachu stromym - rozumie siC przez to formC dachu 

budynku, w którym główne połaci pochylone s> pod 

k>tem co najmniej 30 stopni i posiadaj> wspóln> kale-

nicC;

2) kondygnacji - rozumie siC przez to kondygnacjC w 

rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki;

3) lesie – rozumie siC przez to grunt przeznaczony do pro-

dukcji leWnej oraz zwi>zany z gospodark> leWn>, czyli 

zajCty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki 

leWnej: budynki i budowle, w tym słuc>ce zagospoda-

rowaniu turystycznemu lasów, urz>dzenia melioracji 

wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi 

leWne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leWne, 

miejsca składowania drewna, a takce wykorzystywany 

na parkingi leWne i urz>dzenia turystyczne.

4) liniach rozgraniczaj>cych dla terenów elementarnych 

– rozumie siC przez to linie rozgraniczaj>ce tereny 

o rócnym przeznaczeniu i zdefiniowane w legendzie 

rysunku miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego jako linia ci>gła o gruboWci 0,5 mm.

5) liniach wewnCtrznych podziałów - rozumie siC przez to 

linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych zasadach zago-

spodarowania w granicach terenów elementarnych 

i zdefiniowane w legendzie rysunku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jako linia ci>gła o 

gruboWci 0,2 mm.

6) obowi>zuj>cej linii zabudowy - rozumie siC przez to liniC 

wyznaczon> w terenie na podstawie rysunku planu miej-

scowego, wzdłuc której obowi>zuje lokalizacja zasad-

niczej długoWci zewnCtrznej Wciany budynków o funkcji 

wskazanej w ustaleniach planu; zasadniczej długoWci 

zewnCtrznej Wciany budynku nie stanowi> wyodrCb-

nione z bryły budynku: w kondygnacji parteru- ganki 

wejWciowe, wiatrołapy, schody i pochylnie wejWciowe 

do budynku, w wycszych kondygnacjach - wykusze, 

loggie, balkony i inne podobne elementy bryły budynku; 

obowi>zuj>ca linia zabudowy stanowi nieprzekraczaln> 

liniC zabudowy dla innych budynków towarzysz>cych, 

lokalizowanych na działce;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie siC przez 

to liniC wyznaczon> w terenie na podstawie rysunku 

planu miejscowego, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC 

budynków i innych kubaturowych obiektów budowlanych 

nie bCd>cych obiektami małej architektury;

8) obszarze planu – rozumie siC przez to obszar objCty 

niniejsz> uchwał> w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego;

9) planie – rozumie siC przez to niniejsz> uchwałC w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego;

10) podstawowym przeznaczeniu terenu - rozumie siC 

przez to główn> funkcjC terenu elementarnego, okre-

Wlon> w planie w ustaleniach w sposób bezpoWredni 

oraz poWrednio - ustaleniami jakoWciowymi (np. zakaz 

lokalizacji obiektów obnicaj>cych standard warunków 
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6. Obowi>zuje zakaz podziału nieruchomoWci.

Rozdział 3
Wskaaniki kształtowania zagospodarowania terenu i form 

zabudowy

§ 9

1. Obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o 

wysokoWci powycej 25 m. ponad poziom terenu.

2. Istniej>ce legalnie w dniu uchwalenia planu miejscowego 

budynki, które nie spełniaj> ustalonych planem 

wskaaników kształtowania zagospodarowania terenu 

i form zabudowy, uznaje siC za zgodne z planem. Dla 

budynków tych:

1) wyklucza siC rozbudowy, przebudowy i modernizacje 

tych budynków powoduj>ce dalsze przekraczanie 

ustalonych planem wskaaników, z zastrzeceniem pkt 

2;

2) dopuszcza siC zachowanie istniej>cego k>ta nachyle-

nia połaci dachowych oraz ich kolorystyki lub dosto-

sowanie ich do ustalonych planem wskaaników.

Rozdział 4
Ochrona Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 10

1. Obowi>zuje utrzymanie równowagi przyrodniczej 

poprzez:

1) ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania 

powierzchni terenu;

2) ograniczanie wprowadzania nawierzchni utwardzo-

nych;

3) zakaz wycinki istniej>cego drzewostanu wynikaj>cej z 

lokalizacji obiektów budowlanych;

4) zakaz zrzutu, bez oczyszczenia, Wcieków do gruntu, 

rowów melioracyjnych i do innych wód powierzchnio-

wych;

5) zakaz magazynowania, składowania odpadów i sub-

stancji niebezpiecznych bez zabezpieczonego podłoca 

i izolacji wykluczaj>cej mocliwoWć przenikania zanie-

czyszczeM do gruntu;

6) wykluczenie kanalizacji, zasypywania i obnicania 

drocnoWci cieków naturalnych i rowów melioracyjnych 

poza urz>dzeniami wodnymi niezbCdnymi dla prze-

prowadzenia infrastruktury technicznej i organizacji 

dojazdów;

7) zakaz wprowadzania ogrodzeM i innych barier prze-

strzennych uniemocliwiaj>cych migracje płazów i in-

nych małych organizmów cywych.

2. Na obszarze planu obowi>zuj> dopuszczalne normy 

hałasu jak dla terenów mieszkaniowych, zgodnie z 

przepisami odrCbnymi.

3. Obowi>zuj> zasady zagospodarowania okreWlone 

przepisami odrCbnymi dla całego obszaru planu 

wynikaj>ce z ustanowionych na obszarze planu form 

ochrony:

1) Choczewsko SaliMskiego Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu;

2) lasów wodochronnych.

Rozdział 5
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci

§ 11

Zakaz scalania i podziału nieruchomoWci.

Rozdział 6
System komunikacyjny i obsługa komunikacyjna

§ 12

1. Teren objCty miejscowym planem zagospodarowania 

20) zagospodarowaniu tymczasowym - rozumie siC przez 

to sposób zagospodarowania, urz>dzenia i ucytko-

wania terenów, odmienny nic ustalony w ustaleniach 

planu miejscowego dotycz>cych przeznaczenia terenu, 

dopuszczony na czas okreWlony; zasady tymczasowego 

zagospodarowania terenów okreWlaj> ustalenia planu 

miejscowego.

Dział II
Ustalenia ogólne

Rozdział 1
Przeznaczenie terenu

§ 7

1. Ustala siC podstawowe przeznaczenie terenu wystCpuj>ce 

na obszarze planu - teren lasów, oznaczony symbolem 

ZL.

2. Ustala siC nastCpuj>ce rodzaje Wcisłego przeznaczenia 

terenu na obszarze planu:

1) teren Wródl>dowych wód powierzchniowych, oznaczo-

ny symbolem W;

2) teren zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony 

symbolem ML;

3) teren wewnCtrznej drogi leWnej, oznaczony symbolem 

KDW.

3. Wyklucza siC lokalizacjC przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu 

przepisów o ochronie Wrodowiska.

4. Zainwestowanie i ucytkowanie istniej>ce legalnie w 

dniu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uznaje siC za zgodne z planem.

5. Obszar miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego znajduje siC w granicach Choczewsko 

– SaliMskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

6. Obszar miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego znajduje siC w granicach lasów 

wodochronnych.

Rozdział 2
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego i kompozycji 

urbanistycznej

§ 8

1. WartoWciowy krajobraz obszaru planu kształtuj> elementy 

Wrodowiska przyrodniczego:

1) istniej>cy drzewostan;

2) wody Jeziora Choczewskiego.

2. Obowi>zuje ochrona wartoWciowego krajobrazu obszaru 

planu poprzez przekształcanie istniej>cej zabudowy 

zgodnie z zasadami zrównowaconego rozwoju, 

realizowanymi poprzez pozostałe ustalenia ogólne oraz 

ustalenia szczegółowe.

3. Obowi>zuje ochrona wartoWciowego krajobrazu 

obszaru planu poprzez kształtowanie nowych obiektów, 

urz>dzeM budowlanych i wodnych zgodnie z zasadami 

zrównowaconego rozwoju, realizowanymi poprzez 

pozostałe ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe.

4. Obowi>zuje ochrona wartoWciowego krajobrazu i jakoWci 

Wrodowiska przyrodniczego na obszarze planu poprzez 

prowadzenie gospodarki leWnej właWciwej dla lasów 

wodochronnych.

5. Istniej>ca na obszarze planu zabudowa turystyczna 

wykorzystywana dla potrzeb gospodarki leWnej wymaga 

rewaloryzacji, w celu ochrony wartoWciowego krajobrazu 

przyrodniczego oraz w celu zapewnienia jakoWci 

Wrodowiska przyrodniczego, polegaj>cej na:

1) wyposacenia w infrastrukturC techniczn>;

2) działaniach remontowych i modernizacyjnych substan-

cji substandardowej.
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do zaopatrzenia w energiC elektryczn> zabudowy na 

obszarze planu miejscowego.

6. Obowi>zuje rozbudowa systemów infrastruktury 

technicznej w sposób nie powoduj>cy ograniczeM dla:

1) prowadzenia racjonalnej gospodarki leWnej;

2) funkcjonowania istniej>cej zabudowy.

Rozdział 8
Zagospodarowanie tymczasowe i inne ustalenia 

stanowi>ce

§ 14

1. Zainwestowanie i ucytkowanie istniej>ce legalnie uznaje 

siC za zgodne z planem.

2. Inwestorzy winni zapewnić zaopatrzenie wodne do 

gaszenia pocarów oraz drogi i dojazdy pocarowe oraz 

winni spełniać szczegółowe wymagania w zakresie 

przeciwpocarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa 

technicznego, chemicznego, ekologicznego lub 

medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 
drogi pocarowe – według obowi>zuj>cych przepisów.

3. Obowi>zuje zabezpieczenie na obszarze objCtym planem: 

systemu alarmowego i systemu wczesnego ostrzegania, 

alternatywnych aródeł zaopatrzenia w wodC pitn>, oraz 

innych obiektów i urz>dzeM słuc>cych realizacji zadaM 

obrony cywilnej maj>cych na celu zapewnienie ochrony 

ludnoWci przed niebezpieczeMstwami wynikaj>cymi 

z działaM wojennych, klCsk cywiołowych i zagroceM 

Wrodowiskowych.

Rozdział 9
Stawki procentowe

§ 15

1. Dla całego obszaru miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ustala siC 0% jako wysokoWć stawki 

procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty wynikaj>cej 

ze wzrostu wartoWci nieruchomoWci, o której mowa 

w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.

Dział III
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 01.ZL

Rozdział 1
Przeznaczenie terenu

§ 16

1. Ustala siC podstawowe przeznaczenie terenu: ZL – tereny 

lasów w rozumieniu przepisów o lasach.

2. Ustala siC Wcisłe przeznaczenie terenu, oznaczonego na 

rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnCtrzne 

1.2.ZL/UT dla zagospodarowania turystycznego 

i wypoczynkowego lasów, zgodnie z przepisami o 

gospodarce finansowej PaMstwowego Gospodarstwa 

LeWnego Lasy PaMstwowe.

3. Ustala siC Wcisłe przeznaczenie terenu, oznaczonego na 

rysunku planu jako 1.3. KDW dla drogi leWnej.

4. Zakaz lokalizacji nowych budynków zagospodarowania 

turystycznego i wypoczynkowego lasów za wyj>tkiem 

budynków słuc>cych obsłudze istniej>cej zabudowy.

5. Zakaz lokalizacji zabudowy i obiektów budowlanych 

nie zwi>zanych z prowadzeniem gospodarki leWnej 

i zagospodarowaniem turystycznym i wypoczynkowym 

lasów.

przestrzennego obsługiwany jest przez istniej>c> drogC 

leWn>, oznaczon> na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnCtrzne 1.3.KDW, dopuszczaj>c> ruch kołowy 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

2. Dla rozbudowy, przebudowy lub modernizacji drogi leWnej, 

o której mowa w ust. 1, ustala siC parametry techniczne 

drogi:

1) droga jednopasmowa o szerokoWci jezdni 3,5 m.;

2) odstCp pomiCdzy koronami drzew o szerokoWci mini-

mum 6 m.;

3) nawierzchnia gruntowa lub utwardzona o noWnoWci 

okreWlonej przepisami odrCbnymi;

4) dla mijanek obowi>zuje szerokoWć jezdni - 6 m, dłu-

goWć mijanki - 23 m.;

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji miejsc parkingowych 

poza terenami wyznaczonymi w planie.

3. Obowi>zuje urz>dzenie drogi leWnej, o której mowa w ust. 

1, jako dojazdu pocarowego, zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami odrCbnymi.

4. Droga leWna, o której mowa w ust. 1, ł>czy siC z powiatow> 

drog> publiczn>, o numerze 10143, poza obszarem planu 

miejscowego.

Rozdział 7
Infrastruktura techniczna

§ 13

1. Dla systemu zaopatrzenia w wodC obowi>zuje:

1) zaopatrzenie zabudowy w wodC przeznaczon> do spo-

cycia z indywidualnych ujCć wody zlokalizowanych na 

obszarze planu;

2) rozbudowa, przebudowa lub modernizacja istniej>cych 

obiektów i urz>dzeM technicznych w celu poprawy 

warunków bytowych oraz jakoWci Wrodowiska w sposób 

zapewniaj>cy.

2. Dla systemu kanalizacji sanitarnej obowi>zuje:

1) odprowadzenie Wcieków poza teren planu poprzez 

indywidualne rozwi>zania gromadzenia i wywozu 

Wcieków sanitarnych do oczyszczalni Wcieków zgodne 

z przepisami odrCbnymi;

2) zakaz zrzutu Wcieków sanitarnych, technicznych i in-

nych do gruntu, rowów melioracyjnych i do innych wód 

powierzchniowych;

3) rozbudowa, przebudowa lub modernizacja istniej>-

cych obiektów i urz>dzeM technicznych zwi>zanych z 

gospodark> wodn> w celu poprawy warunków byto-

wych i jakoWci Wrodowiska.

3. Dla systemu kanalizacji deszczowej obowi>zuje:

1) odprowadzenie wód opadowych z budynków poprzez 

zastosowanie rozwi>zaM zgodnych z przepisami 

odrCbnymi;

2) zakaz zrzutu, bez oczyszczenia, wód deszczowych 

z budynków do gruntu, rowów melioracyjnych i do 

innych wód powierzchniowych;

3) rozbudowa, przebudowa lub modernizacja istniej>-

cych obiektów i urz>dzeM technicznych zwi>zanych z 

zagospodarowaniem wód opadowych w celu poprawy 

jakoWci Wrodowiska.

4. Dla systemu gospodarki odpadami stałymi obowi>zuje 

wywóz i utylizacja odpadów i nieczystoWci z obszaru 

planu miejscowego na zorganizowanym składowisku 

odpadów.

5. Dla systemu elektroenergetycznego obowi>zuje:

1) zaopatrzenie zabudowy oraz obiektów i urz>dzeM tech-

nicznych w energiC elektryczn> z istniej>cej sieci elek-

troenergetycznej lub z indywidualnych aródeł energii 

elektrycznej, odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym;

2) utrzymanie we właWciwym stanie, modernizacja lub 

rozbudowa sieci energetycznej w zakresie niezbCdnym 
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Dział IV

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 02.W

Rozdział 1
Przeznaczenie terenu

§ 20

1. Ustala siC Wcisłe przeznaczenie terenu: W – teren 

Wródl>dowych wód powierzchniowych.

2. Wyklucza siC lokalizacjC obiektów budowlanych nie 

zwi>zanych z gospodarowaniem wodami, za wyj>tkiem 

obiektów infrastruktury technicznej niezbCdnych dla 

gminy, których lokalizacja poza terenem elementarnym 

jest niemocliwa lub ewidentnie nieopłacalna.

Rozdział 2
Ochrona Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 21

Obowi>zuje zakaz wprowadzania Wcieków i innych zanie-

czyszczeM do wód Jeziora Choczewskiego.

Dział V
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 03.ML

Rozdział 1
Przeznaczenie terenu

§ 22

1. Ustala siC Wcisłe przeznaczenie terenu: ML – teren 

zabudowy rekreacji indywidualnej wraz z urz>dzeniami 

budowlanymi.

2. Wyklucza siC lokalizacjC obiektów budowlanych nie 

zwi>zanych z gospodarowaniem wodami, za wyj>tkiem 

obiektów infrastruktury technicznej niezbCdnych dla 

gminy, których lokalizacja poza terenem elementarnym 

jest niemocliwa lub ewidentnie nieopłacalna.

Rozdział 2
Wskaaniki kształtowania zagospodarowania terenu i form 

zabudowy

§ 21

1. Ustala siC, oznaczone na rysunku planu miejscowego, 

nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków.

2. Obowi>zuje zagospodarowanie minimum 40% 

powierzchni terenu elementarnego jako powierzchni 

biologicznie czynnej.

3. Obowi>zuje maksymalny wskaanik zainwestowania - 25% 

powierzchni terenu elementarnego.

4. Dla budynków ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki 

kształtowania form zabudowy i kompozycji obiektów:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budyn-

ku – 50 m2;

2) maksymalna wysokoWć zabudowy- 2 kondygnacje 

nadziemne i nie wiCcej nic 8,5 m;

3) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;

4) dach stromy o połaciach dachowych posiadaj>cych 

wspóln> kalenicC i o k>cie nachylenia połaci dacho-

wych 30-50o lub dach płaski;

5) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona do natu-

ralnych odcieni dachówki ceramicznej lub w kolorysty-

ce charakterystycznej dla krajobrazu leWnego.

Rozdział 2
Wskaaniki kształtowania zagospodarowania terenu i form 

zabudowy

§ 17

1. Ustala siC, oznaczon> na rysunku planu miejscowego, 

nieprzekraczaln> liniC zabudowy dla budynków 

i tymczasowych obiektów budowlanych.

2. Dla wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku 

planu jako 2.1. obowi>zuje zagospodarowanie minimum 

50% powierzchni terenu wydzielenia wewnCtrznego jako 

powierzchni biologicznie czynnej.

3. Dla wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku 

planu jako 2.2. obowi>zuje zagospodarowanie minimum 

60% powierzchni terenu wydzielenia wewnCtrznego jako 

powierzchni biologicznie czynnej.

4. Dla wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku 

planu jako 2.1. obowi>zuje maksymalny wskaanik 

zainwestowania - 35% powierzchni terenu wydzielenia 

wewnCtrznego.

5. Dla wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku 

planu jako 2.2. obowi>zuje maksymalny wskaanik 

zainwestowania - 25% powierzchni terenu wydzielenia 

wewnCtrznego.

6. Dla budynków ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki 

kształtowania form zabudowy i kompozycji obiektów:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budyn-

ku – 50 m2;

2) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 

nadziemne i nie wiCcej nic 8,5 m;

3) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;

4) dach stromy o połaciach dachowych posiadaj>cych 

wspóln> kalenicC i o k>cie nachylenia połaci dacho-

wych 10-50o lub dach płaski;

5) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona do natu-

ralnych odcieni dachówki ceramicznej lub w kolorysty-

ce charakterystycznej dla krajobrazu leWnego.

Rozdział 3
System komunikacyjny i obsługa komunikacyjna

§ 18

Ustala siC wskaaniki potrzeb parkingowych dla funkcji 

zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego lasów - 

nie mniej nic 1 miejsce postojowe na budynek przeznaczony 

na pobyt ludzi.

Rozdział 4
Zagospodarowanie tymczasowe i inne ustalenia 

stanowi>ce

§ 19

 1. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych 

za wyj>tkiem obiektów przeznaczonych do czasowego 

ucytkowania w trakcie realizacji prac zwi>zanych z 

gospodark> leWn> i robotami budowlanymi.

2. Zagospodarowanie budynkami i tymczasowymi obiektami 

budowlanymi na terenie, oznaczonym na rysunku planu 

jako 1.2. ZL/UT, dopuszcza siC maksymalnie przez okres 

25 lat od wejWcia w cycie planu.

3. Obowi>zuje budowa i właWciwe utrzymanie zabezpieczeM 

przeciwpocarowych lasu zgodnie z przepisami o lasach 

i ochronie przeciwpocarowej.

4. Rozbudowa i przebudowa istniej>cych budynków 

oraz tymczasowych obiektów budowlanych wymaga 

zastosowania niezbCdnych Wrodków zabezpieczeM 

przeciwpocarowych lasu zgodnie z przepisami o lasach 

i ochronie przeciwpocarowej.
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Dział VI

Przepisy koMcowe

§ 24

Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Choczewo do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

zgodnoWci z prawem i skierowania niniejszej uchwały 

do ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

Pomorskiego,

2) umieszczenia niniejszej uchwały na urzCdowej tablicy 

ogłoszeM w UrzCdzie Gminy w Choczewie,

3) opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej 

Gminy Choczewo.

§ 25

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego, z wyj>tkiem § 24 pkt 1, który wchodzi w cycie z 

dniem podjCcia.

 Przewodnicz>cy 

Rady Gminy Choczewo

Henryk Domaros

Rozdział 2
System komunikacyjny i obsługa komunikacyjna

§ 22

Ustala siC wskaaniki potrzeb parkingowych dla funkcji 

rekreacji indywidualnej - nie mniej nic 1 miejsce postojowe 

na budynek przeznaczony na pobyt ludzi.

Rozdział 2
Zagospodarowanie tymczasowe i inne ustalenia 

stanowi>ce

§ 23

1. Obowi>zuje budowa i właWciwe utrzymanie zabezpieczeM 

lasów zgodnie z przepisami o lasach i ochronie 

przeciwpocarowej.

2. Rozbudowa i przebudowa istniej>cych budynków 

oraz tymczasowych obiektów budowlanych wymaga 

zastosowania niezbCdnych Wrodków zabezpieczeM 

przeciwpocarowych lasu zgodnie z przepisami o lasach 

i ochronie przeciwpocarowej.



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 51 — 3431 — Poz. 991

   Zał>cznik Nr 1

   do Uchwały Nr XX/220/2008

   Rady Gminy w Choczewie

   z dnia 18 grudnia 2008 r.



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 51 — 3432 — Poz. 991, 992

   Zał>cznik Nr 3

   do Uchwały Nr XX/220/2008

   Rady Gminy w Choczewie

     z dnia 18 grudnia 2008 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla oWrodka rekreacyjnego połoconego 

nad Jeziorem Choczewskim, w obrCbach ewidencyjnych 

Choczewo i ŁCtowo, gmina Choczewo

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWE-

STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

NALEb=CYCH DO ZADAL WŁASNYCH GMINY CHOCZE-

WO ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Z ustaleM miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla oWrodka rekreacyjnego połoconego nad 

Jeziorem Choczewskim, w obrCbach ewidencyjnych Cho-

czewo i ŁCtowo, gmina Choczewo nie wynika realizacja 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy Choczewo.

   Zał>cznik Nr 2

   do Uchwały Nr XX/220/2008

   Rady Gminy w Choczewie

   z dnia 18 grudnia 2008 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla oWrodka rekreacyjnego połoconego 

nad Jeziorem Choczewskim, w obrCbach ewidencyjnych 

Choczewo i ŁCtowo, gmina Choczewo

ROZSTRZYGNIBCIE DOTYCZ=CE SPOSOBU ROZ-

PATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU MIEJSCO-

WEGO

Na etapie wyłocenia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla oWrodka rekreacyjnego 

połoconego nad Jeziorem Choczewskim, w obrCbach 

ewidencyjnych Choczewo i ŁCtowo, gmina Choczewo do 

publicznego wgl>du oraz w czasie przeznaczonym na skła-

danie uwag, nie wpłynCły cadne uwagi do projektu planu.
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 UCHWAŁA Nr XXXII/886/09

Rady Miasta GdaMska

 z dnia 29 stycznia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyca czCWć 

południowa w mieWcie GdaMsku

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 

2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 

poz. 880), i art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz>dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 

116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

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

Nr 173 poz. 1218) uchwala siC, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta GdaMska” uchwala siC miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyca czCWć połu-

dniowa w mieWcie GdaMsku (o numerze ewidencyjnym 0832) 

zwany dalej „planem”, obejmuj>cy obszar o powierzchni ok. 

43,0ha zlokalizowany na północ od ulicy J. Słowackiego 

pomiCdzy ulicami K. Szymanowskiego, M. Karłowicza, B. 

Chrzanowskiego, M. Gomółki oraz K. Arciszewskiego wraz 

z koWciołem pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustaj>cej 

Pomocy oraz nieczynnym cmentarzem w granicach ozna-

czonych na rysunku planu.

§ 2

WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 

przeznaczenie zostało okreWlone w § 3 i odpowiedniej 

karcie terenu, przeznaczony takce pod drogi, sieci 

i urz>dzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 

stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleM,

2) intensywnoWć zabudowy - stosunek powierzchni 

całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 

wszystkich budynków na działce do powierzchni działki. 

W karcie terenu mocna ustalić intensywnoWć zabudowy 

dla terenu,

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 

zewnCtrznym budynku z wł>czeniem tynków i okładzin, 

na poziomie posadzki pomieszczeM lub ich czCWci o 

wysokoWci ponad 1,90 m, zamkniCtych i przekrytych 

ze wszystkich stron, z wyj>tkiem nadbudówek ponad 

dachem, takich jak maszynownia dawigu, centrala 

wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. Do 

powierzchni całkowitej nie wlicza siC przykładowo 

powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów,

4) powierzchnia ucytkowa budynku - powierzchnia całkowita 

pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: konstrukcjC, 

instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, 

wbudowane garace i parkingi oraz pomieszczenia 

nieucytkowe,

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz> - mieszkanie:

a) właWciciela podmiotu gospodarczego,

b) stróca lub

c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,

 na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. 

Dopuszcza siC najwycej dwa mieszkania (w odrCbnym 

budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym 

z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz>), przy 

czym ł>czna powierzchnia ucytkowa mieszkaM nie 

moce przekraczać ł>cznej powierzchni ucytkowej 

wykorzystywanej na cele działalnoWci gospodarczej,


