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 UCHWAŁA Nr XXXIX/254/08
Rady Miasta KoWcierzyna
 z dnia 10 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Tysi>clecia II” 
w KoWcierzynie połoconego pomiCdzy ulicami: Kartusk>, dr Leona Heykego, trakcj> kolejow> do Chojnic 

i ulic> Franciszka Marchewicza.

  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 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 

rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 

r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

i art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591).

W wykonaniu uchwały nr V/30/07 Rady Miasta KoWcierzyna 

z dnia 31 stycznia 2007 r.  w sprawie przyst>pienia do opra-

cowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcierzynie poło-

conego miCdzy ulicami: Kartusk>, Heykego, trakcj> kolejow> 

do Chojnic i ulic> Marchewicza.

Rada Miasta KoWcierzyna na wniosek Burmistrza Miasta 

KoWcierzyna uchwala, co nastCpuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta KoWcierzyna” uchwala siC miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego terenu zabudowy o powierzchni 

34ha.

2. Granice terenu objCtego planem stanowi>:

1) od wschodu – ul. Kartuska;

2) od południa – ul. dr Leona Heykego;

3) od zachodu – ul. Franciszka Marchewicza;

4) od północy – trakcja kolejowa do Chojnic.

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały s>:

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 terenu 

planu;

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dotycz>ce poszcze-

gólnych terenów elementarnych;

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) budynki zamieszkania zbiorowego – rozumie siC przez 

to budynki przeznaczone do okresowego lub stałego 

pobytu ludzi:

a) zaspakajaj>ce specyfi czne potrzeby mieszkaniowe 

– dom dziecka, dom rencisty, klasztor, internat, dom 

akademicki,

b) zwi>zane ze Wwiadczeniem usług turystyki w obiek-

tach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat, dom wy-

cieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodziecowe, 

schronisko turystyczne,

c) inne specjalistyczne – koszary, zakład karny, zakład 

dla nieletnich;

2) dostCp ogólny (teren, obiekt ogólnodostCpny) – nale-

cy przez to rozumieć dostCp do terenu (obiektu) nie 

limitowany cadnymi ograniczeniami podmiotowymi ani 

przedmiotowymi, w szczególnoWci ogrodzeniami, bile-

tami wstCpu, por> doby;

3) front działki – nalecy przez to rozumieć czCWć działki 

budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 

siC główny wjazd lub wejWcie na działkC;

4) 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, o których mowa 

w pkt 1, lit. a), zaspokajaj>ce specyfi czne potrzeby 

mieszkaniowe,

— 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;

5) funkcje usługowe – 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 (za wyj>tkiem sportu wyczynowego),

b) usług komercyjnych – jak: handel, gastronomia, 

turystyka, obsługa ł>cznoWci w transporcie kolejo-

wym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 

Wródl>dowym, Wwiadczenia usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi 

fi nansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, 

działalnoWć gospodarcza zwi>zana z wykonywaniem 

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

fryzjer, zakład naprawy sprzCtu); oraz innej działalno-

Wci na zbliconej zasadzie do wymienionych powycej 

niepowoduj>cej przekroczeM wartoWci normatywnych 

zanieczyszczeM powietrza i poziomu dawiCku w Wro-

dowisku dla zabudowy mieszkaniowej, jak równiec 
powstawania odorów i niezorganizowanej emisji 

zanieczyszczeM;

6) kondygnacja – nalecy przez to rozumieć poziom> nad-

ziemn> lub podziemn> czCWć budynku, zawart> miCdzy 

górn> powierzchni> stropu lub warstwy wyrównawczej 

na gruncie a górn> stropu lub stropodachu znajduj>ce-

go siC nad t> czCWci>, w tym poddasze ucytkowe oraz 

pozioma czCWć budynku stanowi>c> przestrzeM na 

urz>dzenia techniczne, 

  z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 

poziom> czCWć budynku stanowi>ca przestrzeM na urz>-

dzenia techniczne, maj>c> wysokoWć w Wwietle nie mniej 

nic 2,0m, z wyj>tkiem nadbudówek   ponad dachem, 

takich jak maszynownia dawigu, centrala wentylacyjna, 

klimatyzacja lub kotłownia gazowa;

a) kondygnacja nadziemna – nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC, której górna powierzchnia stropu lub 

warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje 

siC w poziomie lub powycej poziomu projektowanego 

lub urz>dzonego terenu, a takce kacd> usytuowan> 

nad ni> kondygnacjC;

b) kondygnacja podziemna – nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC, której wiCcej nic połowa wysokoWci 

w Wwietle, ze wszystkich stron budynku, znajduje siC 

ponicej poziomu przylegaj>cego do niego, projek-

towanego lub urz>dzonego terenu, a takce kacd> 

usytuowan> pod ni> kondygnacjC;

7) linia zabudowy nieprzekraczalna – rozumie siC przez to 

liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC zewnCtrznej 

Wciany budynku. ZewnCtrznej Wciany budynku nie sta-

nowi>:

a) w kondygnacji parteru: ganki wejWciowe, wiatrołapy, 

schody i pochylnie wejWciowe do budynku,

b) w wycszych kondygnacjach: wykusze, loggie, balkony 

i inne podobne elementy bryły budynku;

8) obiekt o ducym zatrudnieniu – obiekt o zatrudnieniu 

powycej 30 osób;

9) obsługa komunikacji – rozumie siC przez to: parkingi 

dla samochodów ciCcarowych, stacja paliw, myjnia, 

serwis samochodowy, diagnostyka, zakłady obsługi 

samochodów, warsztaty samochodowe, lakiernie, 

myjnie, zespoły garacowe itp. na zasadzie analogii do 

działalnoWci wymienionych powycej lub o zbliconym 

stopniu uci>cliwoWci;

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) teren elementarny – rozumie siC przez to fragment 

obszaru gminy /miejscowoWci wydzielony na rysunku 

planu liniami rozgraniczaj>cymi, dla którego sformu-

łowane s> ustalenia szczegółowe planu;

12) tymczasowy obiekt budowlany – nalecy przez to rozu-

mieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

ucytkowania w okresie krótszym od jego trwałoWci 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub rozbiórki, a takce obiekt budowlany niepo-

ł>czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedacy ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz>dzenia roz-

rywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

13) wartoWciowy drzewostan – nalecy przez to rozumieć 
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 postawie ustawy 

o ochronie przyrody,

c) drzewa i krzewy, na usuniecie których zezwolenie 

wydaje odpowiedni organ,

d) drzewa i krzewy, za usuniecie których pobierana 

jest prawem przewidziana opłata;

14) wysokoWć zabudowy – nalecy przez to rozumieć wy-

sokoWć budynku mierzon> od poziomu posadowienia 

posadzki parteru budynku do najwycszego punktu 

dachu (z wył>czeniem komina);

15) zagospodarowanie tymczasowe – nalecy przez to 

rozumieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu, 

a takce sposób ucytkowania obiektu, dopuszczone 

na czas okreWlony tj. do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z planem. Zasady tymczasowego zagospo-

darowania 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 obszaru 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-
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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

  Rysunek planu stanowi>cy zał>cznik nr 1 do uchwały za-

wiera:

1. GranicC obszaru objCtego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Linie rozgraniczaj>ce, w tym:

1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu, 

tj. granice terenu elementarnego;

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych zasadach zago-

spodarowania, tj. granice wydzielenia wewnCtrznego.

3. Oznaczenie terenu elementarnego.

4. Oznaczenie terenu wydzielenia wewnCtrznego.

5. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenów:

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3) MM – tereny zabudowy mieszkaniowej;

4) UU – tereny usług;

5) UO – tereny usług oWwiaty;

6) ZP – tereny zieleni urz>dzonej.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

szpalery drzew.

7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: biogru-

py – zwarte grupy drzew i krzewów.

8. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: 

oznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

9. Ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:

1) tereny dróg publicznych, w tym: KD.G – poszerzenie 

terenu pod ulicC klasy „G” główn> (ul. Kartuska), KD.D 

– ulica klasy „D” dojazdowa;

2) tereny dróg wewnCtrznych, w tym: KDW – dojazdy, ci>gi 

pieszo-jezdne;

3) tereny komunikacji pieszej: publiczne ci>gi piesze KP.

9. Ustalenia dla systemu infrastruktury technicznej, w tym:

1) E – stacja transformatorowa;

2) W – zbiornik retencyjny.

§ 6

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;

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 opła-

ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. renty plani-

stycznej).

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu

§ 7

  Przeznaczenie terenu

  Obowi>zuje zakaz lokalizacji na całym terenie objCtym 

planem:

1) wiec telefonii komórkowej;

2) funkcji usług w zakresie obsługi komunikacji (w rozu-

mieniu planu);

3) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

§ 8

  Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych

1. W zakresie dostosowania form zabudowy do istniej>cego 

zagospodarowania oraz w zakresie kolorystyki na terenach 

o przeznaczeniu ustalonym w planie jako MN – dla tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU – dla tereny 

zabudowy mieszkaniowo usługowej 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.

2. 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) wymaga siC ogrodzeM acurowych co najmniej powy-

cej 0,6 m od poziomu terenu,

b) ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna wynosić co 

najmniej 50% powierzchni acurowej czCWci ogrodze-

nia miCdzy słupami,

c) wyklucza siC stosowanie ogrodzeM w postaci prefa-

brykowanych przCseł betonowych.
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3. Dla terenów zieleni urz>dzonej ZP obowi>zuje zakaz budo-

wy nowych sieci incynieryjnych i incynieryjnych urz>dzeM 

sieciowych jako obiektów nadziemnych i napowietrznych.

§ 9

  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu

1. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> obiekty i obszary 

objCte ochron> na podstawie ustawy o ochronie przyro-

dy.

2. ZasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska zwi>zanych z dzia-

łalnoWci> gospodarcz>, prowadzon> 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. Zastosowane rozwi>zania projektowo-budowlane musz> 

zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych warunki 

akustyczne zgodne z obowi>zuj>cymi przepisami.

4. Wyklucza siC makroniwelacje oraz niwelacje terenu, które 

mog> spowodować naruszenie interesów osób trzecich 

oraz stan Wrodowiska.

§ 10

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

  W granicach terenu objCtego planem nie wystCpuj> obszary 

i obiekty prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 11

  Scalanie i podział nieruchomoWci

1. Na terenie planu nie wystCpuj> obszary wymagaj>ce proce-

dury scalenia i podziału zgodnie z przepisami odrCbnymi.

2. Ustala siC zasady dotycz>ce podziałów geodezyjnych:

1) dla urz>dzeM infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

wydzielenie działek o powierzchni wynikaj>cej z potrzeb 

tj. mniejszych, nic wynika to z ustaleM szczegółowych 

na danym terenie;

2) dopuszcza siC mocliwoWć wydzielenia działki budowlanej 

o powierzchni mniejszej nic okreWlona w ustaleniach 

szczegółowych o maksymalnie 5% w stosunku do 

okreWlonej wielkoWci;

3) dopuszcza siC wydzielanie działek na potrzeby polep-

szenia warunków zagospodarowania działki s>siedniej 

o powierzchni mniejszej nic powierzchnia minimalna 

działki ustalona dla podstawowego przeznaczenia te-

renu w ustaleniach szczegółowych;

4) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania 

nowych działek wynikaj>cych z potrzeb lokalizacji tym-

czasowych 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 graficzny osi linii 

z rysunku planu.

4. Za zgodne z planem uznaje siC działki wydzielone przed 

uchwaleniem planu.

§ 12

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu

1. W ci>gach komunikacyjnych nalec>cych zarówno do 

głównego układu drogowego jak i do wewnCtrznego ukła-

du drogowego obowi>zuje zagospodarowanie bez barier 

architektonicznych dla niepełnosprawnych.

2. Zainwestowanie i ucytkowanie istniej>ce w dniu wejWcia 

w cycie niniejszego planu uznaje siC za zgodne z planem, 

chyba ce ustalenia szczegółowe stanowi> inaczej. Niezgod-

ne z planem, w tym połocone niezgodnie z okreWlonymi 

liniami zabudowy istniej>ce budynki, mog> być poddawane 

remontom i modernizacji bez prawa powiCkszania kubatury 

budynku oraz zmiany funkcji.

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. Dla całego terenu objCtego planem jeceli ustalenia szcze-

gółowe nie stanowi> inaczej dopuszcza siC podpiwniczenie 

budynków.

§ 13

  Ustalenia dla systemów komunikacji, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Układ dróg publicznych tworz>:

1) droga publiczna o znaczeniu ponadlokalnym: 01.KD.G 

– ulica klasy G główna, ul. Kartuska teren przeznaczony 

pod poszerzenie istniej>cej drogi.

2) drogi publiczne o znaczeniu lokalnym tworz> pozostałe 

ulice gminne: ulice klasy „D” dojazdowe oznaczone na 

rysunku planu jako: 02.KD.D, 03.KD.D, 04.KD.D, 05.KD.

D, 06.KD.D, 07.KD.D, 08.KD.D;

3) do dróg publicznych mog> zostać zaliczone inne ulice 

na mocy uchwały rady miasta.

2. WewnCtrzny układ drogowy tworz> dojazdy i ci>gi pieszo-

jezdne odpowiednio oznaczone na rysunku planu.

3. Dojazdy oznaczone na rysunku planu jako: 01/1.4.KDW, 

01/1.5.KDW, 09/1.1.KDW stanowi>ce drogi ogólnodo-

stCpne oraz ci>gi piesze: 06/1.5.KP, 06/1.6.KP, 07/1.3.KP 

realizowane bCd> jako cel publiczny.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej w obrCbie poszczególnych 

terenów elementarnych zawieraj> ustalenia szczegółowe 

dla tych terenów.

5. Na wszystkich terenach układu komunikacyjnego obo-

wi>zuj> nastCpuj>ce zasady kształtowania przestrzeni 

publicznych:

1) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiek-

tów małej architektury: nie mog> powodować istotnych 

ograniczeM w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej 

oraz nie mog> kolidować z sieciami i urz>dzeniami 

podziemnymi;

2) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej noWników 

reklamowych: zakaz lokalizacji noWników reklamo-

wych;

3) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej tymcza-

sowych obiektów usługowo handlowych: zakaz sytuo-

wania tymczasowych obiektów usługowo handlowych;

4) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej urz>dzeM 

technicznych: urz>dzenia techniczne nie mog> powo-

dować istotnych ograniczeM w komunikacji kołowej, 

rowerowej i pieszej oraz nie mog> kolidować z sieciami 

i urz>dzeniami podziemnymi;

5) zasady lokalizacji zieleni: zieleM nie moce powodować 
istotnych ograniczeM w komunikacji kołowej, rowerowej 

i pieszej oraz nie moce kolidować z sieciami i urz>dze-

niami podziemnymi.

6. Zasady lokalizacji miejsc parkingowych:

1) lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnym inwe-

stora, chyba ce w ustaleniach szczegółowych dopuszcza 

siC inny sposób lokalizacji;
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2) wskaaniki lokalizacji miejsc parkingowych

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce na jedno 

mieszkanie,

b) dla zabudowy usługowej – 1 miejsce postojowe na 

30 m2 powierzchni ucytkowej oraz 1 miejsce posto-

jowe na 10 zatrudnionych;

3) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki 

zwalnia siC lokale usługowe o powierzchni ucytkowej 

do 40m2;

4) usługi w tymczasowych obiektach budowlanych, wy-

wołuj>ce potrzeby parkingowe mniejsze nic 3 miejsca 

postojowe zwalnia siC z wymogów zapewnienia miejsc 

postojowych. W pozostałych przypadkach obowi>zuje 

zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z wymogami 

zawartymi w punkcie 1) niniejszego ustCpu;

5) dla zabudowy istniej>cej w dniu uchwalenia planu 

w przypadku rozbudowy, nadbudowy zwiCkszaj>cej po-

wierzchnie ucytkow> obiektów, a takce zmiana sposobu 

ucytkowania istniej>cych lokali i budynków z funkcji 

mieszkaniowej na usługow>, wymaga zaspokojenia 

potrzeb parkingowych, zgodnie z wskaanikami miejsc 

parkingowych ustalonymi w punkcie 2) niniejszego 

ustCpu oraz przy zachowaniu warunków ustCpu 1).

7. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana 

inwestycj> niedrogow> nalecy do inwestora tego przedsiC-

wziCcia na warunkach umowy zarz>dcy drogi i inwestora 

inwestycji niedrogowej zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 14

  Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów oraz ci>gów pieszych 

wyznaczaj> korytarze infrastruktury technicznej. Zasady 

lokalizacji sieci w pasach drogowych dróg publicznych 

reguluje ustawa o drogach publicznych – uzgodnienia 

z właWciwym zarz>dc> drogi wymaga lokalizowanie 

w pasie drogowym urz>dzeM i obiektów niezwi>zanych 

z gospodark> drogow> lub potrzebami ruchu, jak równiec 
umieszczanie takich urz>dzeM na obiektach drogowych.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu wyznaczaj> pasy techniczne niezbCdne dla prowadzenia 

sieci uzbrojenia terenu usytuowanych poza korytarzami 

infrastruktury technicznej w pasach okreWlonych liniami 

rozgraniczaj>cymi ulic, dojazdów oraz ci>gów pieszych. W 

szczególnych przypadkach w ustaleniach szczegółowych 

dla terenów elementarnych ustala siC przebieg korytarza 

infrastruktury technicznej, tj. terenu rezerwowanego dla 

lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu zaopatrzenia w wodC:

1) obszar objCty planem zaopatrywany bCdzie w wodC 

z wodoci>gu miejskiego;

2) rozbudowa sieci wodoci>gowej rozdzielczej dla terenów 

nie zainwestowanych nastCpować bCdzie w oparciu 

o istniej>ce sieci w przyległych ulicach;

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.

4. Ustala siC nastCpuj>ce zasady odprowadzania Wcieków 

sanitarnych:

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

towan> sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczysz-

czalni Wcieków;

2) dla całego terenu objCtego planem obowi>zuje zakaz 

odprowadzania Wcieków do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych;

3) 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.

5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady odprowadzania wód opa-

dowych i roztopowych:

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,

— wymaga podczyszczenia zgodnie z obowi>zuj>-

cymi przepisami,

3) dla terenów wymagaj>cych wyposacenia w urz>dzenia 

do oczyszczania wód opadowych obowi>zuje lokalizacja 

tych urz>dzeM na działce inwestora.

6. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemu zaopatrzenia w gaz: na całym obszarze 

objCtym planem zakłada siC zaopatrzenie w gaz z indywi-

dualnych aródeł lub z sieci.

7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu zaopatrzenia w ciepło: na całym ob-

szarze objCtym planem zakłada siC zaopatrzenie w ciepło 

z indywidualnych aródeł lub sieci, dopuszcza siC nastC-

puj>ce aródła ogrzewania: gazowe, olejowe, elektryczne, 

ogrzewanie zdalaczynne lub ogrzewanie ze aródeł odna-

wialnych.

8. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemu zaopatrzenia w energiC elektryczn>:

1) 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;

2) dopuszcza siC budowC sieci Wredniego napiCcia 

w wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej oraz 

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

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu 

z odpowiednim zarz>dc> drogi;

3) obowi>zuje sukcesywna przebudowa i skablowanie ist-

niej>cych linii napowietrznych oraz wyklucza siC budowC 

nowych napowietrznych linii energetycznych;

4) zaopatrzenie zabudowy w energiC elektryczn> nn bCdzie 

siC odbywać z istniej>cych stacji transformatorowych 

zlokalizowanych w granicach planu i połocnych poza pla-

nem oraz projektowanych stacji transformatorowych;

5) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformato-

rowych, poza stacjami istniej>cymi i projektowanymi 

w granicach planu, o ile bCdzie to wynikało z potrzeb od-

biorców energii elektrycznej zlokalizowanych w obszarze 

objCtym planem oraz terenów s>siednich.

9. Obowi>zuje unieszkodliwienie z zaleceniem segregacji od-

padów stałych poza terenem objCtym planem według zasad 

i rozwi>zaM przyjCtych dla całego miasta KoWcierzyna.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych

§ 15

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w postaci bu-

dynków wolnostoj>cych lub blianiaczych;

2) dopuszcza siC:
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a) lokalizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego nie moce 

przekroczyć 80m2,

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego wy-

ł>cznie zaspakajaj>cych specyfi czne potrzeby miesz-

kaniowe jak: dom dziecka, dom rencisty, klasztor;

3) wyklucza siC: lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnie-

niu;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzielenia wewnCtrznego 01/1.1.KDW, 

01/1.2.KDW 01/1.3.KDW, 01/1.4.KDW, 01/1.5.KDW, 

01/1.6.KDW, 01/1.7.KDW dla dojazdów,

b) tereny wydzielenia wewnCtrznego 01/1.8.E i 01/1.9.E 

dla stacji transformatorowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:  

ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne 

i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji 

celów publicznych,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 03.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 03.KD.D,

b) nieprzekraczaln> w odległoWci 10m od linii rozgrani-

czaj>cych terenu kolejowego stanowi>cego granicC 

planu,

c) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgra-

niczaj>cych dojazdów 01/1.1.KDW, 01/1.2.KDW 

01/1.3.KDW, 01/1.4.KDW, 01/1.5.KDW;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,25,

b) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymal-

nie 300m2, przy czym na kacdej działce budowlanej 

dopuszcza siC jeden budynek mieszkalny,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) szerokoWć elewacji frontowej: maksymalnie 25m,

e) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

f)  kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe,

h) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o -45o lub zgod-

nie ze stanem istniej>cym

i)  kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej 

i zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

 ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wolno-

stoj>cej, 400m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: do-

wolna

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

wego: zblicony do 90 stopni;

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaM-

ców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic: 03.KD.D oraz dojazdów 

01/1.1.KDW, 01/1.2.KDW 01/1.3.KDW, 01/1.4.KDW, 

01/1.5.KDW, 01/1.6.KDW, 01/1.7.KDW;

2) dla dojazdów 01/1.1.KDW, 01/1.2.KDW, 01/1.3.KDW 

ustala siC:

a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 8m,

b) urz>dzenie: przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, 

dwupasowa, chodnik po obu stronach jezdni;

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji desz-

czowej;

3) dla dojazdów 01/1.4.KDW, 01/1.5.KDW:

a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 6m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny

c) zakoMczenie placem dla zawracania samochodów o 

wymiarach minimum 12,5x12,5m zgodnie z rysun-

kiem planu;

4) dla dojazdów 01/1.6.KDW, 01/1.7.KDW:

a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 5m,

b) dopuszcza siC urz>dzenie bez wyodrCbniania jezdni 

i chodników, jako ci>g pieszo-jezdny;

5) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 2 

§ 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:
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 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% 

dla terenu elementarnego 01.MN.

§ 16

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 02.MU.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w postaci 

budynków jednorodzinnych wolnostoj>cych lub bliania-

czych;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC usług jako samodzielnej funkcji,

b) lokalizacjC usług turystyki wył>cznie jako budynki za-

mieszkania zbiorowego w obiektach hotelarskich;

3) wyklucza siC: lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnie-

niu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

  ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne 

i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji 

celów publicznych,

b) dla terenu oznaczonego odpowiednio na rysunku planu 

obowi>zuje lokalizacja zieleni w formie biogrup tj. zwar-

tych grup drzew i krzewów, gatunków odpowiednich 

geografi cznie i siedliskowo, pełni>cy funkcje zieleni 

izolacyjnej od dróg 01.KD.G.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 10m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 01.KD.G tj. ul. Kartuskiej,

b) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgra-

niczaj>cych ulicy 03.KD.D, 05.KD.D oraz dojazdu 

01/1.5.KDW,

c) nieprzekraczaln> w odległoWci 10m od linii rozgrani-

czaj>cych terenu kolejowego stanowi>cego granicC 

planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,3,

b) powierzchnia zabudowy: mieszkaniowej maksymal-

nie 300m2, usługowej 500m2, przy czym na kacdej 

działce budowlanej dopuszcza siC jeden budynek 

mieszkalny,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) szerokoWć elewacji frontowej: maksymalnie 25m,

e) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

f)  kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe, 

główna kalenica dachu równoległa do frontu działki 

lub zgodnie ze stanem istniej>cym

h) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o-45o lub zgod-

nie ze stanem istniej>cym

f)  kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej i 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

1)  ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wol-

nostoj>cej, 400m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) maksymalna powierzchnia: 2000m2,

c) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: 

dowolna;

2) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: zblicony do 90 stopni.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaM-

ców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic 03.KD.D oraz dojazdu 

01/1.5.KDW;

2) wyklucza siC organizacjC nowych bezpoWrednich zjaz-

dów z ulicy: Kartuskiej;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 

2 § 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.
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13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% dla 

terenu elementarnego 02.MU.

§ 17

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 03.MM.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej.

1) dopuszcza siC:

a) zabudowC mieszkaniow> w postaci budynków wielo-

rodzinnych lub jednorodzinnych (wolnostoj>cych lub 

blianiaczych),

b) lokalizacjC usług jako samodzielnej funkcji,

c) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 

wył>cznie zaspakajaj>cych specyfi czne potrzeby 

mieszkaniowe,

d) lokalizacjC usług turystyki wył>cznie jako budynki za-

mieszkania zbiorowego w obiektach hotelarskich;

2) wyklucza siC: lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnie-

niu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1)  ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sani-

tarne i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla 

realizacji celów publicznych,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

oznaczonej na rysunku planu jako 03.KD.D;

2) obowi>zuje zakomponowanie zieleni wraz z mał> ar-

chitektur>, placem zabaw, urz>dzeniami rekreacyjnymi 

i jednolitym oWwietleniem o dostCpie ogólnym.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 03.KD.D 05.KD.D,

b) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgrani-

czaj>cych dojazdu 05/1.3.KDW;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze dla zabudowy mieszka-

niowej, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne dla 

zabudowy usługowej, maksymalnie 1 kondygnacja 

podziemna,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 10,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) szerokoWć elewacji frontowej: dowolna,

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

e) kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

f)  kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe,

g) k>t nachylenia połaci dachowych: 18o-25o lub 35o-

45o

h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej i 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

1)  ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wol-

nostoj>cej, 400m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) maksymalna powierzchnia: 2000m2,

c) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: 

dowolna,

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

drogowego: zblicony do 90 stopni;

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaM-

ców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic 03.KD.D oraz dojazdu 

05/1.3.KDW;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 

2 § 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% dla 

terenu elementarnego 03.MU.

§ 18

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 04.UU.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej.
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1) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej jako uzupeł-
nienie funkcji podstawowej, przy czym powierzchnia 

ucytkowa lokalu mieszkalnego nie moce przekroczyć 
150m2;

2) wyklucza siC: lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnie-

niu;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: teren 

wydzielenia wewnCtrznego 04/1.1.E dla stacji transfor-

matorowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i in-

nych noWników reklamowych z wył>czeniem reklam 

wbudowanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym  obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce 

mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpo-

Wrednim s>siedztwie;

2) obowi>zuje zakomponowanie zieleni ogólnie dostCpnej 

wraz z mał> architektur>, i jednolitym oWwietleniem o 

dostCpie ogólnym.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

  ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne 

i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji 

celów publicznych,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

oznaczonej na rysunku planu jako 03.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 03.KD.D, 05.KD.D;

b) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgrani-

czaj>cych dojazdu 05/1.3.KDW;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 7,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) szerokoWć elewacji frontowej: dowolna,

e) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

f)  kolorystyka elewacji: dowolna,

g) kształt dachu: dowolny,

h) k>t nachylenia połaci dachowych: dla dachów skoW-
nych 18o-25o lub 35o-40o,

i)  kolorystyka pokrycia dachu: dowolna;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: nie dopuszcza 

siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

 ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 1000m2,

b) szerokoWć frontów: dowolna,

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

wego: zblicony do 90 stopni.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaMców 

oraz wykorzystania terenu dla krótkotrwałych imprez.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic 05.KD.D, 03.KD.D oraz 

dojazdu 05/1.3.KDW;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 

2 § 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

   dla całego terenu 04.UU nie dotyczy.

§ 19

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 05.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w postaci bu-

dynków wolnostoj>cych lub blianiaczych;

2) dopuszcza siC:

a) dla terenu wydzielania 05/1.1.MU lokalizacjC usług w 

formie samodzielnych budynków lub lokali w budyn-

kach o funkcji mieszkaniowej,

b) dla pozostałej czCWci terenu elementarnego loka-

lizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego nie moce 

przekroczyć 80m2,

c) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 

wył>cznie zaspakajaj>cych specyfi czne potrzeby 

mieszkaniowe;

3) wyklucza siC:

    a) lokalizacjC usług publicznych,

b) lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnieniu;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzielenia wewnCtrznego 05/1.1.MU dla 

zabudowy mieszkaniowo usługowej,

b) tereny wydzielenia wewnCtrznego 05/1.2.KDW, 

05/1.3.KDW dla dojazdu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji noWników reklamowych:
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a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz umiesz-

czania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mog>ce zakłó-

cać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

  ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne 

i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji 

celów publicznych,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 03.KD.D, 04.KD.

D, 05.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 03.KD.D, 04.KD.D, 05.KD.D oraz 

dojazdu 01/1.2.KDW, 05/1.3.KDW,

b) nieprzekraczaln> w odległoWci 25m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 04.KD.D oraz dojazdu 05/1.2.KDW, 

05/1.3.KDW;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,25,

b) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymal-

nie 300m2, przy czym na kacdej działce budowlanej 

dopuszcza siC jeden budynek mieszkalny,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

e) szerokoWć elewacji frontowej: maksymalnie 25m

f)  kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe, 

główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,

h) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o-45o,

i)  kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej i 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

 ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wolno-

stoj>cej, 400m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) maksymalna powierzchnia: 2000m2,

c) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: do-

wolna,

d) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: zblicony do 90 stopni.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaM-

ców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic: 03.KD.D, 04.KD.D, 

05.KD.D oraz dojazdu 05/1.2.KDW, 05/1.3.KDW;

2) dla dojazdu 05/1.2.KDW, 05/1.3.KDW ustala siC:

    a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 8m,

b) urz>dzenie: przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, 

dwupasowa, chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni,

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 2 

§ 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% dla 

terenu elementarnego 05.MN.

§ 20

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 06.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w postaci bu-

dynków wolnostoj>cych lub blianiaczych;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego nie moce 

przekroczyć 80m2,

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego za-

spakajaj>cych specyfi czne potrzeby mieszkaniowe 

jak: dom dziecka, dom rencisty, klasztor;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzielenia wewnCtrznego 06/1.1.W dla zie-

leni urz>dzonej ze zbiornikiem słuc>cym retencji wód 

opadowych,

b) tereny wydzielenia wewnCtrznego 06/1.2.KDW, 

06/1.3.KD.W, 06/1.4.KDW dla dojazdów,
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c) tereny wydzielenia wewnCtrznego 06/1.5.KP, 

06/1.6.KP dla publicznych ci>gów pieszych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne 

i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji 

celów publicznych,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 03.KD.D, 04.KD.

D, 06.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 03.KD.D, 04.KD.D, 06.KD.D oraz 

dojazdów 06/1.2.KDW, 06/1.3.KD.W, 06/1.4.KDW,

b) nieprzekraczaln> w odległoWci 4m od linii rozgrani-

czaj>cych ci>gów pieszych 06/1.5.KP, 06/1.6.KP,

c) nieprzekraczaln> w odległoWci 25m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 04.KD.D oraz dojazdu 06/1.4.KDW,

d) oraz zgodnie z odczytem z rysunku planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,25,

b) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymal-

nie 300m2, przy czym na kacdej działce budowlanej 

dopuszcza siC jeden budynek mieszkalny,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

e) szerokoWć elewacji frontowej: maksymalnie 25m,

f)  kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe, 

główna kalenica dachu:

  dla terenów wzd łuc dojazdów 06/1.2.KDW i 

06/1.3.KDW dowolne, a dla pozostałej czCWci terenu 

równoległa do frontu działki lub zgodnie ze stanem 

istniej>cym

h) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o lub zgod-

nie ze stanem istniej>cym

i)  kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej i 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

 ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wolno-

stoj>cej, 400m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) maksymalna powierzchnia: 2000m2,

c) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: do-

wolna,

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

wego: zblicony do 90 stopni.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaM-

ców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic 03.KD.D, 04.KD.D, 

06.KD.D, ul. Marchewicza oraz dojazdów 06/1.2.KDW, 

06/1.3.KDW, 06/1.4.KDW;

2) dla dojazdu 06/1.2.KDW ustala siC:

a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 8m, jezdni 

minimum 5m,

b) urz>dzenie: przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, 

dwupasowa, chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni,

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;

 3) dla dojazdu 06/1.3.KDW ustala siC:

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

zgodnie z rysunkiem planu,

b) urz>dzenie: jak ci>g pieszo jezdny, dopuszcza siC 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników;

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej,

 4) dla dojazdu 06/1.4.KDW ustala siC:

a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 10m,

b) urz>dzenie: przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, 

dwupasowa, chodnik po obu stronach jezdni,

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;

 5) dla ci>gów pieszych 06/1.5.KP, 06/1.6.KP ustala siC:

a) szerokoWć zgodnie z istniej>cymi granicami,

b) realizowane jako inwestycje celu publicznego;

6) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 

2 § 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

1)  zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla 

systemów infrastruktury technicznej, zasad ich mo-

dernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14;
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2) dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 06/1.1.W obo-

wi>zuje utrzymanie zbiornika retencyjnego.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% dla 

terenu elementarnego 06.MN.

§ 21

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 07.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w postaci bu-

dynków wolnostoj>cych lub blianiaczych;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego nie moce 

przekroczyć 80m2,

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 

wył>cznie zaspakajaj>cych specyfi czne potrzeby 

mieszkaniowe;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.1.KDW, 

07/1.2.KDW dla dojazdów,

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.3.KP dla pub-

licznego ci>gu pieszego,

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.4.E dla stacji 

transformatorowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne 

i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji 

celów publicznych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgra-

niczaj>cych ulicy 02.KD.D, 06.KD.D, oraz dojazdu 

07/1.1.KDW,

b) nieprzekraczaln> w odległoWci 4m od linii rozgrani-

czaj>cych ci>gu pieszego 07/1.3.KP oraz od strony 

ul. Szkolnej i Marchewicza,

c) oraz nieprzekraczaln> zgodnie z odczytem z rysunku 

planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,25,

b) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymal-

nie 300m2, przy czym na kacdej działce budowlanej 

dopuszcza siC jeden budynek mieszkalny,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

e) szerokoWć elewacji frontowej: maksymalnie 25m,

f)  kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe, 

główna kalenica dachu równoległa do frontu działki 

lub zgodnie ze stanem istniej>cym,

h) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o lub zgod-

nie ze stanem istniej>cym,

i)  kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej i 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

 ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wolno-

stoj>cej, 350m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) maksymalna powierzchnia: 2000m2,

c) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: do-

wolna,

d) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: zblicony do 90 stopni;

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaM-

ców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic: 06.KD.D, 02KD.D dojaz-

dów 07/1.1.KDW, 07/1.2.KDW oraz ul. Marchewicza, 

ul. Szkolnej połocnych poza planem;

2) dla dojazdu 07/1.1.KDW, 07/1.2.KDW ustala siC:

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

zgodnie z rysunkiem planu,

b) urz>dzenie: jak ci>g pieszo jezdny, dopuszcza siC 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników,

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;
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 3) dla ci>gu pieszego 07/1.3.KP ustala siC:

    a) szerokoWć zgodnie z istniej>cymi granicami,

    b) realizowany jako inwestycja celu publicznego;

4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 

2 § 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% dla 

terenu elementarnego 07.MN.

§ 22

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 08.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w postaci bu-

dynków wolnostoj>cych lub blianiaczych;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego nie moce 

przekroczyć 80m2,

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 

wył>cznie zaspakajaj>cych specyfi czne potrzeby 

mieszkaniowe;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: teren 

wydzielenia wewnCtrznego 08/1.1.KDW dla dojazdu,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym  obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne 

i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji 

celów publicznych,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cy-

mi ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 04.KD.D

i 06.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 02.KD.D, 04.KD.D, 06.KD.D, 07.KD.

D oraz dojazdu 08/1.1.KDW,

b) wzdłuc istniej>cej zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,25,

b) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 

300m2 , przy czym na kacdej działce budowlanej 

dopuszcza siC jeden budynek mieszkalny,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

e) szerokoWć elewacji frontowej: maksymalnie 25m,

f)  kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe, 

główna kalenica dachu równoległa do frontu działki 

lub zgodnie ze stanem istniej>cym,

h) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o lub zgod-

nie ze stanem istniej>cym,

i)  kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej i 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

 ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wolno-

stoj>cej, 350m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) maksymalna powierzchnia: 2000m2,

c) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: do-

wolna,

d) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: zblicony do 90 stopni;

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaM-

ców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic: 02KD.D 04.KD.D, 

06.KD.D, 07.KD.D oraz dojazdu 08/1.1.KD.W;

2) dla dojazdu 08/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 8m,

b) urz>dzenie: przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, 

dwupasowa, chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni,
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c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 

2 § 13 ust. 5,

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% dla 

terenu elementarnego 08.MN.

§ 23

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 09.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w postaci bu-

dynków wolnostoj>cych lub blianiaczych;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego nie moce 

przekroczyć 80m2,

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego za-

spakajaj>cych specyfi czne potrzeby mieszkaniowe 

jak: dom dziecka, dom rencisty, klasztor;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: teren 

wydzielenia wewnCtrznego 09/1.1.KDW, 09/1.2.KDW dla 

dojazdu,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne 

i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji 

celów publicznych,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cy-

mi ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 04.KD.D 

i 05.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 04.KD.D, 05.KD.D, 08.KD.D oraz 

dojazdów 09/1.1.KDW, 09/1.2.KDW,

b) nieprzekraczaln> w odległoWci 25m od linii rozgra-

niczaj>cych ulicy ulicy 04.KD.D, 05.KD.D, 08.KD.D 

oraz dojazdów 09/1.1.KDW, 09/1.2.KDW;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,25,

b) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymal-

nie 300m2, przy czym na kacdej działce budowlanej 

dopuszcza siC jeden budynek mieszkalny,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

e) szerokoWć elewacji frontowej: maksymalnie 25m,

f)  kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe, 

główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,

h) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o-45o lub zgod-

nie ze stanem istniej>cym

i)  kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej 

i zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

 ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wolno-

stoj>cej, 400m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) maksymalna powierzchnia: 2000m2,

c) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: do-

wolna

d) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: zblicony do 90 stopni.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaM-

ców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic: 04.KD.D, 05.KD.D, 

08.KD.D oraz dojazdów 09/1.1.KDW, 09/1.2.KDW;

2) dla dojazdu 06/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 12m,

b) urz>dzenie: przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, 

dwupasowa, chodnik po obu stronach jezdni,

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 
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odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;

 3) dla dojazdu 09/1.2.KDW ustala siC:

a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 8m,

b) urz>dzenie: przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, 

dwupasowa, chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni,

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;

4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 

2 § 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% dla 

terenu elementarnego 09.MN.

§ 24

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 10.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w postaci bu-

dynków wolnostoj>cych lub blianiaczych;

2) dopuszcza siC:

a) dla terenu wydzielania 10/1.5.MU lokalizacjC usług w 

formie samodzielnych budynków lub lokali w budyn-

kach o funkcji mieszkaniowej,

b) dla pozostałej czCWci terenu elementarnego loka-

lizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego nie moce 

przekroczyć 80m2,

c) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego za-

spakajaj>cych specyfi czne potrzeby mieszkaniowe 

jak: dom dziecka, dom rencisty, klasztor;

3) wyklucza siC:

a) lokalizacjC usług publicznych,

b) lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnieniu;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnCtrznego 10/1.1.KDW, 

10/1.2.KDW, 10/1.3.KDW dla dojazdu,

b) tereny wydzielenia wewnCtrznego 10/1.4.ZP dla zieleni 

urz>dzonej,

c) tereny wydzielenia wewnCtrznego 10/1.5.MU dla zabu-

dowy mieszkaniowo usługowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sani-

tarne i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla 

realizacji celów publicznych,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 04.KD.D, 

05.KD.D,

c) dla terenu oznaczonego odpowiednio na rysunku 

planu obowi>zuje lokalizacja zieleni w formie bio-

grup tj. zwartych grup drzew i krzewów, gatunków 

odpowiednich geografi cznie i siedliskowo, pełni>cy 

funkcje zieleni izolacyjnej od dróg 01.KD.G;

2) obowi>zuje opracowanie jednolitej arancacji terenu 

wydzielania wewnCtrznego 10/1.4.ZP zakomponowanie 

zieleni wraz z mał> architektur>, i jednolitym oWwietle-

niem.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 10m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 01.KD.G tj. ul. Kartuskiej,

b) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgra-

niczaj>cych ulicy 04.KD.D, 05.KD.D, 08.KD.D, ul. 

Heykego oraz dojazdu 10/1.1.KDW, 10/1.2.KDW, 

10/1.3.KDW,

c) nieprzekraczaln> w odległoWci 25m od linii rozgrani-

czaj>cych ulicy 04.KD.D, 08.KD.D oraz ul. Heyke-

go,

d) pozostałe linie zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,25,

b) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymal-

nie 300m2, przy czym na kacdej działce budowlanej 

dopuszcza siC jeden budynek mieszkalny,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

e) szerokoWć elewacji frontowej: maksymalnie 25m,

f)  kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe, 

główna kalenica dachu równoległa do frontu działki 

lub zgodnie ze stanem istniej>cym,

h) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o-45o lub zgod-

nie ze stanem istniej>cym,

i)  kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;
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4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej i 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

 ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wolno-

stoj>cej, 400m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) maksymalna powierzchnia: 2000m2,

c) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: do-

wolna,

d) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogo-

wego: zblicony do 90 stopni;

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) dla terenu wydzielania 10/1.4.ZP  obowi>zuje zakaz 

lokalizacji zabudowy;

2)  obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania 

miejsc przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku 

mieszkaMców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z ulic: 04.KD.D, 05.KD.D, 

08KD.D, ul. Heykego oraz dojazdów 10/1.1.KDW, 

10/1.2.KDW, 10/1.3.KDW;

2) wyklucza siC organizacjC bezpoWrednich zjazdów z 

ulicy: 01.KD.G;

3) dla dojazdów 10/1.1.KDW, 10/1.3.KDW ustala siC:

a) szerokoWć: 8m zgodnie z rysunkiem planu, za-

koMczone placem do zawracania samochodów o 

wymiarach minimalnych 12,5x12,5m,

b) urz>dzenie: jak ci>g pieszo jezdny, dopuszcza siC 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników,

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;

4) dla dojazdu 10/1.2.KDW ustala siC:

a) szerokoWć: 6m zgodnie z rysunkiem planu,

b) urz>dzenie: jak ci>g pieszo jezdny, dopuszcza siC 

bez wyodrCbniania jezdni i chodników,

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;

5) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 

2 § 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

1)  zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla 

systemów infrastruktury technicznej, zasad ich mo-

dernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14;

2) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych i naziem-

nych urz>dzeM infrastruktury technicznej w granicach 

wydzielenia 10/1.4.ZP.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% dla 

terenu elementarnego 10.MN.

§ 25

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 11.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w postaci bu-

dynków wolnostoj>cych lub blianiaczych;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC usług jako lokali wbudowanych, przy czym 

powierzchnia ucytkowa lokalu usługowego nie moce 

przekroczyć 80m2,

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 

wył>cznie zaspakajaj>cych specyfi czne potrzeby 

mieszkaniowe;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: teren 

wydzielenia wewnCtrznego 11/1.1.KDW dla dojazdu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne 

i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji 

celów publicznych,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 04.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> w odległoWci 6m od linii rozgranicza-

j>cych ulicy 04.KD.D, 07.KD.D dojazdu 11/1.1.KDW 

oraz ulic Heykego i Szkolnej,

b) pozostałe linie zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,25,

b) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymal-

nie 300m2, przy czym na kacdej działce budowlanej 

dopuszcza siC jeden budynek mieszkalny,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
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c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

e) szerokoWć elewacji frontowej: maksymalnie 25m,

f)  kolorystyka elewacji: wyklucza siC rac>ce i jaskrawe 

kolory,

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe, 

główna kalenica dachu równoległa do frontu działki 

lub zgodnie ze stanem istniej>cym,

h) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o-45o lub zgod-

nie ze stanem istniej>cym,

i)  kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej, szaroWci i czerni;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

dla budynków mieszkalnych w zabudowie blianiaczej i 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

1)  ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wol-

nostoj>cej, 350m2 dla zabudowy blianiaczej,

b) szerokoWć frontów: minimalna 20m, maksymalna: 

dowolna,

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

drogowego: zblicony do 90 stopni;

2) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb ure-

gulowania stanu prawnego gruntów jako terenów nie-

zbCdnych do prawidłowego funkcjonowania istniej>cych 

budynków oraz lokalizacji nowej zabudowy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaM-

ców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic: 04.KD.D, 07.KD.D, 

dojazdu 11/1.1.KDW oraz ul. Heykego i ul. Szkolnej;

2) dla dojazdu 11/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych 8m,

b) urz>dzenie: przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, 

dwupasowa, chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni,

c) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje 

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w ustaleniach ogólnych w rozdziale 

2 § 13 ust. 5.

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, 

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

zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoWci: 30% dla 

terenu elementarnego 11.MN.

§ 26

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 12.UO.

1. Przeznaczenie terenu: tereny usług oWwiaty.

 dopuszcza siC: lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej jako 

uzupełnienie funkcji podstawowej, przy czym powierzch-

nia ucytkowa lokalu mieszkalnego nie moce przekroczyć 
150m2.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji noWników reklamowych:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych i innych 

noWników reklamowych z wył>czeniem reklam wbudo-

wanych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o po-

wierzchni maksymalnej 3m2,

c) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz umiesz-

czania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mog>ce zakłó-

cać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obowi>-

zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego drzewostanu, 

dopuszcza siC wył>cznie ciCcia sanitarne i wycinkC poje-

dynczych drzew, niezbCdn> dla realizacji celów publicz-

nych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

 obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogól-

ne w § 8 dla całego terenu.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku planu: 

nieprzekraczaln> wzdłuc istniej>cej zabudowy;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,4,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania nowej 

zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze,

b) wysokoWć zabudowy: wysokoWć najwycszego punktu 

głównej kalenicy dachu – max. 10,5m,

c) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,6m,

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkie-

rowe, drewno, tynki,

e) szerokoWć elewacji frontowej: dowolna,

f)  kolorystyka elewacji: dowolny,

g) kształt dachu: dowolny,

h) k>t nachylenia połaci dachowych: dla dachów skoW-
nych 18o-25o lub zgodnie ze stanem istniej>cym,

i)  kolorystyka pokrycia dachu: dowolna;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: nie dopuszcza 

siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów: 

nie wystCpuj> tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie na 

podstawie odrCbnych przepisów.
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8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci:

 ustala siC nastCpuj>ce parametry nowo wydzielanych 

działek:

a) minimalna powierzchnia: zgodnie ze stanem w dniu 

uchwalenia planu,

b) szerokoWć frontów: dowolna,

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

wego: nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkaMców 

oraz wykorzystania terenu dla krótkotrwałych imprez.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulic Szkolnej;

2) zapewnienie miejsc parkingowych dopuszcza siC 

zgodnie ze stanem istniej>cym.

11. Infrastruktura techniczna:

 zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

 na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychcza-

sowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa:

 dla całego terenu 12.UO nie dotyczy.

Rozdział 4
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego

§ 27

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.KD.G

1. Przeznaczenie terenu: teren przeznaczony pod poszerze-

nie istniej>cej drogi publicznej – ulica klasy G (główna) w 

terenie zabudowanym.

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie z ry-

sunkiem planu;

2) przekrój ulicy: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 3,5m;

4) elementy wyposacenia: nie ustala siC;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania skanalizowane.

3. Inne ustalenia:

 zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje odpro-

wadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

4. Stawka procentowa: nie dotyczy dla terenu elementarnego 

01.KD.G.

§ 28

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 02.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie 

zabudowanym.

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,5m;

4) elementy wyposacenia:

a) chodnik obustronnie,

b) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej w liniach 

rozgraniczaj>cych;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania zwykłe.

3. Inne ustalenia:

 zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje odpro-

wadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

4. Stawka procentowa: nie dotyczy dla terenu elementarnego 

02.KD.D.

§ 29

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 03.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie 

zabudowanym.

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 

10 – 12m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,5m;

4) elementy wyposacenia:

a) chodnik obustronnie,

b) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej w liniach 

rozgraniczaj>cych;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania zwykłe.

3. Inne ustalenia:

 zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje odpro-

wadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

4. Stawka procentowa: nie dotyczy dla terenu elementarnego 

03.KD.D.

§ 30

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 04.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie 

zabudowanym.

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 15m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,5m;

4) elementy wyposacenia:

  a) chodnik obustronnie,

b) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej w liniach 

rozgraniczaj>cych;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania zwykłe.

3. Inne ustalenia:

 zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje odpro-

wadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

4. Stawka procentowa: nie dotyczy dla terenu elementarnego 

04.KD.D.

§ 31

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 05.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie 

zabudowanym.

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 15m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,5m;

4) elementy wyposacenia:

  a) chodnik obustronnie,

b) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej w liniach 

rozgraniczaj>cych;
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5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania skanalizowane.

3. Inne ustalenia:

 zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje odpro-

wadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

1. Stawka procentowa: nie dotyczy dla terenu elementarnego 

05.KD.D.

§ 32

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 06.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie 

zabudowanym.

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10-

15m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,5m;

4) elementy wyposacenia:

a) chodnik obustronnie,

b) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej w liniach 

rozgraniczaj>cych;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania zwykłe.

3. Inne ustalenia:

 zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje odpro-

wadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

4. Stawka procentowa: nie dotyczy dla terenu elementarnego 

06.KD.D.

§ 33

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 07.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie 

zabudowanym.

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 12m, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,5m;

4) elementy wyposacenia:

a) chodnik obustronnie,

b) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej w liniach 

rozgraniczaj>cych;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania zwykłe.

3. Inne ustalenia:

 zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje odpro-

wadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

4. Stawka procentowa: nie dotyczy dla terenu elementarnego 

07.KD.D.

§ 34

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 08.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie 

zabudowanym.

2. Parametry i wyposacenie:

1) szerokoWć: w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10-

12m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój ulicy: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupaso-

wa;

3) szerokoWć pasów ruchu: minimalnie 2,5m;

4) elementy wyposacenia:

a) chodnik obustronnie,

b) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej w liniach 

rozgraniczaj>cych;

5) dostCpnoWć: poprzez skrzycowania zwykłe.

3. Inne ustalenia:

 zasady ochrony Wrodowiska i przyrody: obowi>zuje odpro-

wadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

4. Stawka procentowa: nie dotyczy dla terenu elementarnego 

08.KD.D.

  

Rozdział 5
Ochrona gruntów rolnych i leWnych

§ 35

  Tereny zostały objCte zgod> na przeznaczenie na cele 

nierolnicze uzyskan> przy sporz>dzaniu miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta KoWcie-

rzyna zgodnie z uchwał> nr XII/44/90 Rady Miasta i Gminy 

KoWcierzyna z dnia 26 lutego 1990 r. z póan. zm.

Rozdział 6
Przepisy koMcowe

§ 36

  Na obszarze objCtym niniejszym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego trac> moc przepisy:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla „Tysi>clecia II”  KoWcierzynie, połoconego miCdzy 

ulicami: Kartusk>, Heykiego, trakcj> kolejow> do Choj-

nic i ul. Marchewicza uchwalonego zgodnie z uchwał> 

Nr XXVI/171/96 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 4 

wrzeWnia 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Ty-

si>clecia II” w KoWcierzynie, połoconego miCdzy ulicami: 

Kartusk>, Heykiego, trakcj> kolejow> do Chojnic i ul. 

Marchewicza;

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej obrCb nr 5 działka 

nr 169/8 – 13; 169/14 cz. uchwalonego Uchwał> 

Nr XXII/186/2000 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 

26  kwietnia 2000 r., stanowi>cego zmianC miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

„Tysi>clecia II” w KoWcierzynie, połoconego miCdzy 

ulicami: Kartusk>, Heykiego, trakcj> kolejow> do Chojnic 

i ul. Marchewicza zatwierdzonego Uchwa ł> Nr 

XXVI/171/96 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 4 wrzeW-
nia 1996 r.;

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej obrCb nr 5 działka nr 

162/46 uchwalony Uchwał> Nr XXII/186/2000 Rady 

Miasta KoWcierzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r., stano-

wi>cego zmianC miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcierzynie, 

połoconego miCdzy ulicami: Kartusk>, Heykiego, trakcj> 

kolejow> do Chojnic i ul. Marchewicza zatwierdzonego 

Uchwał> Nr XXVI/171/96 Rady Miasta KoWcierzyna z 

dnia 4 wrzeWnia 1996 r.;

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej obrCb nr 5 działka nr 

166/8 – 12; 166/18; 166/19 cz.; 167/18 cz. uchwalony 

Uchwał> Nr XXII/186/2000 Rady Miasta KoWcierzyna 

z dnia 26 kwietnia 2000 r., stanowi>cego zmianC miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcierzynie, połoconego 

miCdzy ulicami: Kartusk>, Heykiego, trakcj> kolejow> 

do Chojnic i ul. Marchewicza zatwierdzonego Uchwa-

ł> Nr XXVI/171/96 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 

4 wrzeWnia 1996 r.;

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej obrCb nr 5 działka 

nr 162/28; 162/29; 162/35 uchwalonego Uchwał> 

Nr XXII/186/2000 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 

26   kwietnia 2000 r., stanowi>cego zmianC miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Ty-

si>clecia II” w KoWcierzynie, połoconego miCdzy ulicami: 

Kartusk>, Heykiego, trakcj> kolejow> do Chojnic i ul. 

Marchewicza zatwierdzonego Uchwał> Nr XXVI/171/96 

Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 4 wrzeWnia 1996 r.;

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej obrCb nr 5 działka 

nr 173 uchwalony Uchwał> Nr XXII/186/2000 Rady 

Miasta KoWcierzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r., stano-

wi>cego zmianC miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcierzynie, 

połoconego miCdzy ulicami: Kartusk>, Heykiego, trakcj> 

kolejow> do Chojnic i ul. Marchewicza zatwierdzonego 

Uchwał> Nr XXVI/171/96 Rady Miasta KoWcierzyna z 

dnia 4 wrzeWnia 1996 r.;

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

działki nr 172/2 obrCb 5 w KoWcierzynie uchwalony 

Uchwał> Nr XXXI/250/2000 Rady Miasta KoWcierzyna  z 

dnia 20 grudnia 2000 r., stanowi>cego zmianC miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

„Tysi>clecia II” w KoWcierzynie, połoconego miCdzy uli-

cami: Kartusk>, Heykiego, trakcj> kolejow> do Chojnic 

i ul. Marchewicza zatwierdzonego Uchwa ł> Nr 

XXVI/171/96 Rady Miasta KoWcierzyna z dnia 4 wrzeW-
nia 1996 r.;

8) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcie-

rzynie zgodnie z uchwał> Nr LVII/404/06 Rady Miasta 

KoWcierzyna z dnia 27 wrzeWnia 2006 r. w sprawie zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcierzynie – działki od 

nr 168/5 do nr 168/9 obrCb 5 przy ulicy Piłsudskiego;

9) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcie-

rzynie zgodnie z uchwał> Nr LVII/404/06 Rady Miasta 

KoWcierzyna z dnia 27 wrzeWnia 2006 r. w sprawie zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcierzynie – czCWć 
działki nr 171 obrCb 5 przy ulicy Heykego;

10) zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcierzynie 

zgodnie z uchwał> Nr LVII/404/06 Rady Miasta KoW-
cierzyna z dnia 27 wrzeWnia 2006 r. w sprawie zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcierzynie – działki 

nr 168/17 i nr 168/18 obrCb 5 przy ulicy Piłsudskiego.

§ 37

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

 

Przewodnicz>cy

Rady Miasta KoWcierzyna

Andrzej Gierszewski
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Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XXXI/254/08 

Rady Miasta KoWcierzyna 

z dnia 10 grudnia 2008 r.
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/254/08 

Rady Miasta KoWcierzyna 

z dnia 10 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcie-

rzynie połoconego pomiCdzy ul. Kartusk>, ul. Heykego, trakcj> 

kolejow> do Chojnic i ul. Marchewicza.

RozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu dotyczy miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego zgodnie z uchwał> nr V/30/07 Rady Miasta KoW-
cierzyna z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyst>pienia do 

opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu osiedla „Tysi>clecia II” w KoWcierzynie 

połoconego pomiCdzy ulicami: Kartusk>, Heykego, trakcj> 

kolejow> do Chojnic i ulic> Marchewicza.

Zawiadomienie o wyłoceniu do publicznego wgl>du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 

z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko ukazało siC:

a) w lokalnej prasie

b) na tablicy ogłoszeM UrzCdu Miasta KoWcierzyna,

c) w Biuletynie Informacji Publicznej UrzCdu Miasta KoW-
cierzyna.

Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du w 

dniach od 11.08.2008 r. do 31.08.2008 r. W dniu 28.08.2008 

r. odbyła siC dyskusja publiczna nad przyjCtymi w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego roz-

wi>zaniami. Termin składania uwag do projektu planu upłyn>ł 
z dniem 14.09.2008 r.

W okresie przewidzianym do składania uwag do projektu planu 

po wyłoceniu do publicznego wgl>du wpłynCły trzy uwagi do 

projektu planu, które zostały uwzglCdnione.

Lista nieuwzglCdnionych uwag nie zawiera cadnych pozycji.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/254/08 

Rady Miasta KoWcierzyna 

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu osiedla „Tysi>clecia II” 

w KoWcierzynie połoconego pomiCdzy ul. Kartusk>, Heykego, 

trakcj> kolejow> do Chojnic i ul. Marchewicza 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

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

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 

zdefi 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 Unii Europejskiej.

 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 rea-

lizacjC nastCpuj>cych ulic klasy „D” dojazdowe oznaczone 

na rysunku planu jako: 02.KD.D, 03.KD.D, 04.KD.D, 05.KD.

D, 06.KD.D, 07.KD.D, 08.KD.D.

 Za realizacjC i utrzymanie w/w dróg odpowiada Miasto 

KoWcierzyna.

 Poza wymienionymi powycej drogami drogi do realizacji 

i utrzymania przez GminC Miejsk> KoWcierzyna przewi-

duje siC równiec oznaczone w planie jako 01/1.4.KDW, 

01/1.5.KDW, 09/1.1KDW stanowi>ce drogi wewnCtrzne o 

dostCpie ogólnym oraz ci>gi piesze: 06/1.5.KP, 06/1.6.KP, 

07/1.3.KP realizowane jako cel publiczny. 

 Do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne drogi, 

zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Miasta.

III. Uzbrojenie terenu

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopa-

trzenia w wodC:

1) obszar objCty planem zaopatrywany bCdzie w wodC 

z wodoci>gu miejskiego;

2) rozbudowa sieci wodoci>gowej rozdzielczej dla terenów 

nie zainwestowanych nastCpować bCdzie w oparciu 

o istniej>ce sieci w przyległych ulicach;

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 projek-

towan> sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczysz-

czalni Wcieków;

2) dla całego terenu objCtego planem obowi>zuje zakaz 

odprowadzana Wcieków do szczelnych zbiorników bez-

odpływowych;

3) 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, wymaga pod-

czyszczenia zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,

3) dla terenów wymagaj>cych wyposacenia w urz>dzenia 

do oczyszczania wód opadowych obowi>zuje lokalizacja 

tych urz>dzeM na działce inwestora;

 Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej oraz deszczo-

wej s> realizowane:

1. ze Wrodków budcetowych gminy,

2. istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofi nansowanie z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
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  (w zakresie budowy dróg oraz uzbrojenia pozostaj>cego 

w gestii gminy).

  Zaopatrzenie w ciepło:

 na całym obszarze objCtym planem zakłada siC zaopatrze-

nie w ciepło z indywidualnych aródeł lub sieci, dopuszcza 

siC nastCpuj>ce aródła ogrzewania: gazowe, olejowe, 

elektryczne, ogrzewanie zdalaczynne lub ogrzewanie ze 

aródeł odnawialnych.

 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 s> 

realizowane przez przedsiCbiorstwa energetyczne posia-

daj>ce stosowne koncesje.
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 UCHWAŁA Nr XXI/133/08
Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 29 paadziernika 2008 r.

  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla nieruchomoWci połoconych w obrCbie geodezyjnym Baldram.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 15 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 

(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 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, poz. 1457 oraz 

z 2008 r. Nr 180 poz. 111), po stwierdzeniu zgodnoWci niniej-

szej uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn uchwa-

lonego Uchwał> Nr XVII/123/2000 Rady Gminy Kwidzyn 

z dnia 1 grudnia 2000 r., uchwala siC, co nastCpuje:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenów połoconych w obrCbie geodezyjnym 

Baldram, zwanym dalej „planem”.

2. Plan obejmuje obszar obrCbu geodezyjnego Baldram.

3. Szczegółowo granice planu okreWla rysunek planu.

§ 2

1. Integraln> czCWć uchwały stanowi>:

1) zał>cznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1: 2 000,

2) zał>cznik Nr 2 – rozstrzygniCcie Rady Gminy o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) zał>cznik Nr 3 – rozstrzygniCcie Rady Gminy o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 

gminy oraz zasadach ich fi nansowania.

2. Zakres obowi>zywania treWci rysunku planu jak w ust. 1 

pkt 1, okreWla niniejsza uchwała.

§ 3

  Celem ustaleM planu jest stworzenie ram prawnych dla 

harmonijnego zagospodarowania przestrzennego obszaru 

planu z uwzglCdnieniem jego specyfi ki i zasad zrównowaco-

nego rozwoju.

§ 4

  Przedmiotem ustaleM planu s>:

1) przeznaczenie poszczególnych terenów i ich podział 
oraz zasady ich zagospodarowania z uwzglCdnieniem 

ładu przestrzennego i kompozycji zabudowy,

2) okreWlenie terenów dla celów publicznych,

3) okreWlenie zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego,

4) okreWlenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji.

§ 5

  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o:

1) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia objCte ni-

niejsz> uchwał>,

2) obszarze planu – nalecy przez to rozumieć obszar 

w granicach okreWlonych w § 1,

3) rysunku – nalecy przez to rozumieć zał>cznik Nr 1,

4) symbolu – nalecy przez to rozumieć oznaczenie literowe 

i oznaczenie literowe z cyfr> okreWlaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach zagospodarowa-

nia,

5) maksimum zabudowy powierzchni działki lub terenu 

– nalecy przez to rozumieć maksymalny dopuszczalny 

procent powierzchni zabudowy na działce lub terenie 

w sto-sunku do powierzchni działki lub terenu,

6) powierzchni terenu biologicznie czynnej – nalecy przez 

to rozumieć grunt z roWlinnoWci> naturaln> lub wprowa-

dzon> przez człowieka oraz wodC powierzchniow> na 

działce budowlanej.

DZIAŁ II
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU PLANU

ROZDZIAŁ 1
USTALENIA W ZAKRESIE URBANISTYKI

§ 6

1. Zagospodarowanie terenów nastCpuje zgodnie z ich 

przeznaczeniem z uwzglCdnieniem ustaleM działów 

II i III oraz wszystkich aktualnie obowi>zuj>cych przepisów 

szczególnych.

2. Z terenami zabudowy zwi>zane s> tereny komunikacji 

i infrastruktury technicznej, dla których ustalenia okreWlaj> 

rozdziały 4 i 5 niniejszego działu.

3. Na terenach zabudowy dopuszcza siC jedynie funkcje 

okreWlone dla nich w dziale III.

4. Ustala siC koniecznoWć scalania gruntów i nowego po-

działu w obrCbie terenu MN9 wraz z układem drogowym 
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