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Rady Gminy Linia
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad 
ich inansowania.
Obszar objęty granicami niniejszej zmiany planu posiada 
dostęp do drogi publicznej i jest wyposażony w przyłącza 
do sieci infrastruktury technicznej. Nie przewiduje  się też 
budowy na tym obszarze nowych dróg publicznych.
Uchwalenie niniejszej zmiany planu miejscowego nie 
wpływa więc na konieczność realizacji przez gminę żad-
nych zadań należących do jej kompetencji.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 45/VI/VI/2011

Rady Gminy Linia
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany części miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego fragmentu wsi Linia dotyczącego działki 
o nr 550/2 w gminie Linia
  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późń. zm.) Rada  Gminy Linia 
rozstrzyga, co następuje:
do projektu zmiany części miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu wsi Linia dotyczącego 
działki o nr 550/2 w gminie Linia, w ustawowym  terminie 
nie wniesiono uwag.

1213

 UCHWAŁA Nr III/11/2010
Rady Gminy Stare Pole

 z dnia 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo.
  N a  p o d s t a w i e  a r t .  2 0  u s t .  1  u s t a w y  z  d n i a  2 7  m a r c a  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i  Nr 

141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.  1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, nr 149, 
poz. 996, nr 155, poz. 1043 i nr  130, poz. 871) uchwala się 
co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia podstawowe.

§ 1

1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geode-
zyjnego Ząbrowo z ustaleniami zawartymi w Studium  
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego gminy Stare Pole uchwalonym uchwałą 
Rady Gminy w Starym Polu nr XXXVI/254/2010 z dnia 
17 sierpnia  2010 r.

2. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo w 
granicach oznaczonych na rysunku planu – załączniku 
nr 1 do  uchwały.

3. Integralną część niniejszej uchwały stanowi:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 2000 wsi 

Ząbrowo obowiązujący w zakresie określonym w 
uchwale i na rysunku,

2) załącznik nr 2 – rozpatrzenie organu sporządzające-
go projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w sprawie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych  podczas wyłożenia planu,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych  
gminy oraz zasady ich inansowania.

§ 2

  Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) działce budowlanej – rozumie się przez to nierucho-
mość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz  
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów,

2) działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć 
działalność zarobkową (wytwórczą, handlową, usługo-
wą) prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły,

3) karcie terenu – należy przez to rozumieć zagregowany 
zapis ustaleń dotyczących określonego terenu, wy-
różnionego na rysunku planu symbolem cyfrowym i  
literowym,

4) linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie użytko-
wania – należy przez to rozumieć granicę nieprzekra-
czalną dla terenów, których przeznaczenie jest inne  niż 
na terenie sąsiednim,

5) linii rozgraniczającej tereny o tym samym sposobie 
użytkowania – należy przez to rozumieć obowiązującą 
linię podziałów wewnętrznych na tereny o  jednorod-
nym przeznaczeniu, w tym przypadku podział dróg na 
różne klasy,

6) ładzie przestrzennym - rozumie się przez to takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach  
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno-estetyczne,

7) modernizacji – rozumie się przez to rozbudowę, nadbu-
dowę, przebudowę, dostosowanie do zmiany użytko-
wania obiektu w ramach funkcji określonej  niniejszym 
planem,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – oznacza to linię za-
budowy, której nie można przekroczyć, ograniczającą 
obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie  budyn-
ków, czy też określonych w ustaleniach planu innych 
rodzajów budowli,

9) obiekcie - należy przez to rozumieć budynek lub budow-
lę, czy też zespół budynków lub budowli stanowiący 
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całość zainwestowania i zagospodarowania jednej  
działki budowlanej,

10) ustalonej linii zabudowy - oznacza to linię zabudowy 
na której musi być ustawiona ściana elewacji fronto-
wej budynku; dopuszcza się przesunięcie przed linię  
zabudowy na odległość do 2,0 m schodów, ganku, 
zadaszenia, balkonu lub innych drobnych elementów 
elewacji budynku,

11) ograniczeniu uciążliwości – oznacza to, że zasięg uciąż-
liwości dla środowiska będący skutkiem prowadzonej 
działalności gospodarczej musi zachować  przewidy-
wane przepisami odrębnymi normy w stosunku do 
przewidywanej planem funkcji terenu.

12) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to 
część działki budowlanej na gruncie rodzimym, która 
pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub  kuba-
turowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim - zgodnie 
z ustawą prawo budowlane i jej akty wykonawcze,

13) powierzchni zabudowy ogólnej – należy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków 
na terenie działki budowlanej po obrysie ścian  kon-
dygnacji przyziemnej,

14) przepisach odrębnych (szczególnych) – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem,  wyni-
kające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

15) przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć wszel-
kie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, 
izyczna przestrzeń w której może znaleźć się każda  
jednostka społeczna. Przykładami przestrzeni publicz-
nych są drogi i ulice, place miejskie czy różne stale 
dostępne budowle i budynki stanowiące własność 
publiczną.  Przestrzeniami publicznymi są też zwykle 
różne formy krajobrazu przyrodniczego oraz lasy i 
wody stanowiące własność państwową lub gminną,

16) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały,

17) terenie – rozumie się przez to teren o określonym w 
planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem  
(cyframi i literami),

18) uciążliwości – należy przez to rozumieć zespół ne-
gatywnych bodźców (będących skutkiem określonej 
działalności) pogarszających warunki życia  miesz-
kańców poprzez obniżenie standardów środowiska 
przyrodniczego poniżej obowiązujących norm w 
przepisach szczególnych,

19) usługach – należy przez to rozumieć obiekty usługowe 
wolnostojące lub wbudowane lokale usługowe, słu-
żące funkcji usługowej w zakresie handlu, usług dla  
ludności, rzemiosła i wytwórczości,

20) zabudowie nisko-intensywnej – należy przez to rozu-
mieć zabudowę realizowaną przez budynki, których 
wysokość nie przekracza 2 kondygnacji naziemnych  
w tym poddasze.

§ 3

1. Celem regulacji zawartych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego jest:
1) ustalenie przeznaczenia terenów pod określone 

funkcje,
2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego,
3) ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego,
  4) ustalenie obiektów i terenów podlegających ochro-

nie dziedzictwa kulturowego i zabytków,

  5) ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych,

  6) ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz  
wskaźników intensywności zabudowy,

  7) określenie szczegółowych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy,

  8) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej,

  9) określenie terenów zagrożonych powodzią (o któ-
rym mowa w § 11), oznaczone na rysunku planu,

10) ustalenie sposobu tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu,

11) ustalenie stawek procentowych, na podstawie 
których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym.

2. W granicach obszaru obowiązywania ustaleń planu nie 
występują:
1) tereny górnicze,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 4

1. Ustala się następujące funkcje na obszarze objętym 
planem:

 Funkcja rolnicza – teren oznaczony symbolem R,
 Funkcja rolnicza z lokalizacją parku elektrowni wiatro-

wych – teren oznaczony symbolem RE,
 Funkcja zabudowy zagrodowej – teren oznaczony sym-

bolem RM,
 Funkcja zabudowy usługowo - produkcyjnej – teren 

oznaczony symbolem UPR,
 Funkcja usługi kultury – teren oznaczony symbolem 

UK,
 Funkcja usługowa - kultu religijnego – teren oznaczony 

symbolem UKr,
 Tereny upraw ogrodniczych – teren oznaczony symbo-

lem ZO,
 Funkcja mieszkaniowa zabudowy jednorodzinnej – te-

ren oznaczony symbolem MN,
 Funkcja mieszkaniowa zabudowy wielorodzinnej – teren 

oznaczony symbolem MW,
 Funkcja usługowa (handel - rzemiosło) – teren oznaczo-

ny symbolem U,
 Funkcja mieszkaniowo-usługowa – teren oznaczony 

symbolem MN/U,
 Funkcja usługi sportu i rekreacji – teren oznaczony 

symbolem US,
 Funkcja usług turystycznych – teren oznaczony symbo-

lem UT,
 Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody – oznaczone 

symbolem IW,
 Teren elektrowni biogazowej – oznaczony symbolem 

IE.
 Funkcje towarzyszące:

a) komunikacja oznaczona symbolem KD – drogi pub-
liczne,

b) komunikacja oznaczona symbolem KDW – drogi 
wewnętrzne, tworzone przy podziale działek budow-
lanych.

2. Ponadto wyróżniono zachowane:
1) lasy – teren oznaczony symbolem ZL,
2) zieleń naturalną – teren oznaczony symbolem Zn,
3) wody powierzchniowe śródlądowe, kanały i rowy 

melioracyjne – oznaczone symbolem WS.
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§ 5

1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenu objętego 
opracowaniem oparta jest o drogi publiczne, powia-
towe i gminne, łączące tereny objęte planem z drogą  
krajową dK22:
1) drogi o funkcji głównej ruchu pośpiesznego – ozna-

czone na rysunku planu symbolem KDGP,
2) drogi o funkcji zbiorczej – oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDZ,
3) drogi o funkcji lokalnej – oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDL,
4) drogi o funkcji dojazdowej – oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDD,
5) drogi wewnętrzne – oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDW.
 Drogi, o których mowa, oznaczone są na rysunku – za-

łączniku graicznym nr 1 do planu.
2. Dla nowej zabudowy oraz tej podlegającej rozbudowie, 

przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania istnie-
jących obiektów, ustala się obowiązek zapewnienia  
miejsc postojowych w ilościach nie mniejszych niż:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 

1 miejsce postojowe na 1 gospodarstwo domowe, 
nie licząc miejsca w garażu,

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – min. 
1 miejsce na jedno mieszkanie,

3) dla zabudowy zagrodowej – min. 1 miejsce postojo-
we na 1 gospodarstwo domowe, nie licząc miejsca 
w garażu oraz miejsca na maszyny rolnicze według  
potrzeb,

4) dla handlu – 1 miejsce na 20 m2 powierzchni użyt-
kowej lub powierzchni sprzedażowej, lecz nie mniej 
niż 2 miejsca na obiekt,

5) dla usług rzemiosła – min. 1 miejsce na 50 m2 po-
wierzchni przeznaczonej pod rzemiosło oraz 1 miej-
sce dla czterech zatrudnionych, nie mniej jednak niż 
dwa  miejsca na działce,

6) dla usług związanych z obsługą rolnictwa, przetwór-
stwa, przemysłu i handlu – 1 miejsce na 100 m2 
powierzchni magazynowej, 1 miejsce dla 8 zatrud-
nionych,  oraz miejsca na samochody związane za 
specyiką przedsiębiorstwa,

7) dla usług turystycznych - 1 miejsce na pokój lub 
domek letniskowy oraz min. 3 miejsca dla obsługi.

§ 6

  Ustalenia ogólne w zakresie ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Elementy zagospodarowania przestrzennego podlega-
jące ochronie:
1) cieki wodne, kanały i rowy melioracyjne oznaczone 

na rysunku planu symbolem WS – dopuszcza się 
skanalizowanie rowów jedynie na terenie zabudo-
wy  zwartej, na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych,

2) wały przeciwpowodziowe, oznaczone na rysunku 
planu symbolem TR, zabezpieczające teren przed 
zalaniem,

3) zieleń leśna, oznaczona na rysunku planu symbolem 
ZL,

4) zieleń naturalna, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem Zn

5) drzewa przydrożne,
6) skupiska zieleni ogrodów i parków,
7) szpalery drzew i nasadzenia liniowe wzdłuż ogrodzeń, 

granic działek i wzdłuż rowów melioracyjnych.

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymaga-
jące ukształtowania:
1) nowa zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo 

- usługowa i usługowa, jej parametry (skala, gaba-
ryty, podziały funkcjonalne, kształt dachów), linie 
zabudowy,

2) nowa zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo - 
usługowa i usługowa, jej parametry (skala, gabaryty, 
podziały funkcjonalne, kształt dachów) linie zabudo-
wy,

3) zabudowa usług turystycznych, jej parametry (skala, 
gabaryty, podziały funkcjonalne, kształt dachów), 
miejsce zabudowy,

4) zabudowa przemysłowa i produkcyjna,
5) zabudowa parku elektrowni wiatrowych, ich wyso-

kość, ilość oraz rodzaj konstrukcji masztów,
6) sieci dróg dojazdowych i wewnętrznych,
7) drogi turystyczne, piesze i rowerowe.

3. Zakazy:
— zakaz realizacji reklam w liniach rozgraniczających 

pasa drogowego,
— zakaz realizacji reklam emitujących zmienne świat-

ło.

§ 7

1. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska 
przyrodniczego:
  1) Północna i północno – zachodnia część terenu znaj-

duje się na obszarze Chronionego Krajobrazu rz. 
Nogat, obowiązują na tym obszarze zasady zawarte 
w  Rozporządzeniu Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego 
z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów chro-
nionego krajobrazu w województwie pomorskim,

  2) Korytarz rz. Nogat, wraz z lasem znajdującym się w 
północnej i północno – zachodniej części, jedynym 
na obszarze gminy, wskazany do ochrony przyrody 
i  krajobrazu o znaczeniu europejskim w systemie 
ECONET – Polska,

  3) Zachowanie znajdującego się w granicach planu 
lasu,

  4) Ochrona doliny rzeki Nogat,
  5) Zachowanie i ochrona przed zanieczyszczeniem 

wód powierzchniowych śródlądowych, w tym 
oczek wodnych, rowów melioracyjnych i cieków 
wodnych,

  6) Objęcie ochroną prawną wskazanych na rysunku 
planu pojedynczych drzew oraz drzew rosnących 
w grupie,

  7) Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla 
terenów istniejącej i projektowanej zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi 
w kartach  terenu,

  8) Ochrona przed zanieczyszczeniem gruntów i wód 
powierzchniowych, znajdujących się w granicach 
głównego zbiornika wód podziemnych wraz ze 
strefą  ochrony pośredniej ujęcia,

  9) Zakaz odprowadzania ścieków do gleby i wód po-
wierzchniowych, podłączenie wszystkich budynków 
do sieci kanalizacji sanitarnej,

10) Zakaz budowy zakładów i obiektów stwarzających 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w sąsiedztwie 
siedzib ludzkich,

11) Zakaz budowy zakładów o szkodliwym wpływie 
na środowisko (wymagających lub mogących 
wymagać opracowania raportu, zgodnie z Roz-
porządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada  
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
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sko oraz szczegółowych  uwarunkowań związanych 
z kwaliikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. Z 
dnia 3 grudnia 2004 r.), z wyjątkiem dróg  oraz 
sieci infrastruktury technicznej i elektrowni wia-
trowych.

12) Odprowadzenie wód opadowych (deszczowych i 
pośniegowych) zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustalenia szczegółowe dotyczące zasad ochrony śro-
dowiska przyrodniczego:
1) Ustala się obowiązek:

— w stosunku do realizacji inwestycji polegającej na 
budowie elektrowni wiatrowych należy przepro-
wadzić postępowanie w sprawie oceny oddzia-
ływania na  środowisko, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

— w celu minimalizacji wpływu inwestycji mogących 
znacząco pogorszyć stan środowiska należy w 
decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji  przedsięwzięć określić w szczególno-
ści:

— warunki minimalizacji i czas okresowej uciążliwo-
ści środowiskowej związanej z budową,

— zakres, sposoby i terminy wymaganego monito-
ringu oddziaływania na środowisko,

— warunki dostosowania mocy akustycznej pracy 
elektrowni w godzinach nocnych w zależności 
od wyników monitoringu akustycznego, celem 
spełnienia  wymogów przepisów odrębnych,

2) Przy wdrażaniu ustaleń planu należy uwzględnić 
przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwie-
rząt i grzybów zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8

  Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska kultu-
rowego:
1. W planie wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej 

historycznego układu ruralistycznego wsi Ząbrowo, 
której granice oznaczono graicznie na rysunku planu. 
W  streie tej obowiązuje:
a) zachowanie historycznego układu przestrzennego i 

jego historycznej struktury,
b) rewitalizacja i konserwacja zachowanych głównych 

elementów układu przestrzennego,
c) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 

kompozycji przestrzennej,
d) konieczność uzyskania uzgodnienia konserwatorskie-

go dla wszelkiej działalności inwestycyjnej,
e) uzgadnianie z właściwym terenowo Konserwatorem 

Zabytków zakresu przebudowy, rozbudowy i remon-
tów wszelkich obiektów w położonych w strefach,

f) zakaz lokalizowania nośników reklamowych, z wyjąt-
kiem szyldów dotyczących działalności gospodarczej 
prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie  
przekraczającej 1 m² (wielkość i formę szyldu należy 
uzgodnić z właściwym terenowo Konserwatorem 
Zabytków),

g) utrzymanie proporcji zabudowy obiektów nowo-
projektowanych lub przebudowywanych w skali 
zabudowy zagrodowej z ograniczeniem wysokości 
zabudowy do  9,0 m npt. - dla budynków mieszkal-
nych i do 10,0 m npt.- dla budynków gospodarczych 
typu magazyn, stodoła, z zasadą stosowania dachów 
dwuspadowych lub ich  kombinacji (dopuszcza się 
również dachy naczółkowe),

h) tworzenie terenów zielonych poprzez realizację zie-
leni przydomowej,

i) wykonywanie ogrodzeń na posesjach położonych w 
granicach strefy z materiałów naturalnych

2. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczo-
no historyczne linie podziałów własnościowych ozna-
czone graicznie na rysunku planu. Dla wyznaczonych 
na  rysunku planu historycznych linii obowiązuje:
a) zakaz scalenia działek likwidujących historyczną linię 

podziału własności oznaczoną na rysunku planu,
b) zakaz wznoszenia nowej zabudowy na tych liniach, 

zaleca się jej podkreślenie poprzez budowę obiektów 
wzdłuż granicy historycznej linii podziału,

c) zakaz podziałów poprzecznych na działkach wyzna-
czonych przez historyczne linie podziału własności.

3. W planie wyznaczono strefę ochrony ekspozycji „E” 
układu ruralistycznego wsi Ząbrowo oznaczoną na 
rysunku planu. W streie tej obowiązuje:
a) Zakaz zabudowy kubaturowej na terenach rolnych 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
b) Ewentualna lokalizacja wysokich obiektów infrastruk-

tury technicznej wymaga uzgodnienia z właściwym 
terenowo konserwatorem zabytków.

c) Zakaz wprowadzania nowych nasadzeń zieleni z 
wyjątkiem nasadzeń wzdłuż rowów melioracyjnych 
(5 mi granic historycznych oznaczonych na rysunku  
planu.

d) Zakaz zalesiania.
e) Zakaz umieszczania reklam.

4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego ochronie konserwatorskiej podlegają:
a) Zespoły zabytkowe, których granice oznaczono na 

rysunku planu; są to:
— Teren dawnego majątku ziemskiego należący 

przed 1945 rokiem do rodziny Reihs.
— Teren dawnego cmentarza wiejskiego.

b) Historyczny układ dróg oznaczony na rysunku pla-
nu.

c) Historyczny układ wałów rzeki Nogat oznaczony na 
rysunku planu.

d) Historyczne nasadzenia zieleni wysokiej w obrębie 
strefy ochrony konserwatorskiej układu ruralistycz-
nego wsi, zgodnie z rysunkiem planu.

e) Obiekty o wartościach historyczno - kulturowych 
wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (zwanej 
dalej GEZ), oraz obiekty współtworzące historyczny 
klimat  zabudowy wsi.

5. Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, 
oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie kon-
serwatorskiej.
1) Ochronie podlegają historyczne: konstrukcja, gaba-

ryty budynku, bryła, kształt dachu, regionalne formy 
architektoniczne, detal architektoniczny, kompozycja  
elewacji, w tym podział stolarki okiennej, rodzaj 
materiału oraz kolorystyka. Przy przebudowie obiek-
tów obowiązuje kontynuacja historycznych zasad 
kształtowania  zabudowy charakterystycznej dla 
obszaru Żuław Malborskich. Zmiany na tych obiek-
tach wymagają uzgodnienia z właściwym terenowo 
Konserwatorem Zabytków.

2) Dopuszcza się, zmiany związane z przystosowaniem 
obiektów do współczesnych wymogów technicznych 
i funkcjonalnych, pod warunkiem utrzymania  ochro-
ny zapisanej w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu.

6. Obiekty współtworzące historyczny klimat wsi, ozna-
czone na rysunku planu, podlegają ochronie konser-
watorskiej.
1) Ochronie podlegają historyczne: gabaryty budyn-

ku, bryła, kształt dachu, materiał, z którego został 
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wykonany; kolorystka ścian zewnętrznych winna  
nawiązywać do kolorystyki historycznej.

2) Działania inwestycyjne na tych obiektach wymagają 
uzgodnienia z właściwym terenowo Konserwatorem 
Zabytków.

7. Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.
 W interesie społecznym leży ochrona obiektów zabyt-

kowych, ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, ze 
względu na posiadaną przez nie wartość historyczną,  
artystyczna lub naukową. Opieka nad zabytkiem spra-
wowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, 
w szczególności, na zapewnieniu warunków: prowa-
dzenia  prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania 
zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a 
także  udostępnienie go do badań naukowych i doku-
mentowania zabytku,

8. Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków we 
wsi Ząbrowo:
  1) Budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek go-

spodarczy, wybudowany około 1930 r., murowany, 
tynkowany, dachówka karpiówka, po 2000 roku  
zmodernizowany (Ząbrowo nr 1),

  2) Budynek mieszkalny dwurodzinny, wybudowany 
w latach 30-tych XX wieku, cegła, tynk, dachówka 
karpiówka, po 2000 roku zmodernizowany (Ząbro-
wo nr 4/6),

  3) Budynek mieszkalny dwurodzinny, wybudowany 
w latach 30-tych XX wieku, cegła, tynk, dachówka 
karpiówka, po 2000 roku zmodernizowany (Ząbro-
wo nr  8) 10),

  4) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1900 r., 
murowany, z cegły, cegła, drewno, eternit (Ząbrowo 
nr 9),

  5) Dawny dom nauczycieli, wybudowany w 1934 r., 
murowany, tynkowany, częściowo kryty blachą, 
częściowo pokrycie ceramiczne (Ząbrowo nr 11),

  6) Budynek gospodarczy w dawnym zespole szkoły 
ludowej, wybudowany w 1934 r., murowany, tyn-
kowany, ceramiczne pokrycie dachu (Ząbrowo nr 
11/11a),

  7) Dawna szkoła ludowa, wybudowana w 1934 r. mu-
rowana, tynkowana, piętrowa, ceramiczne pokrycie 
dachu (Ząbrowo nr 11a),

  8) Budynek mieszkalny jednorodzinny, wybudowany 
około 1930 r., murowany, tynkowany, ceramiczne 
pokrycie dachu (Ząbrowo nr 12),

  9) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 r., 
murowany, tynkowany, ceramiczne pokrycie dachu, 
znacznie zmodernizowany – pół domu rozbudowa-
ne,  płaski dach (Ząbrowo nr 14/16),

10) Budynek mieszkalny, dawniej gospodarczy, zwią-
zany z piekarnią, wybudowany około 1910 r., mu-
rowany, deskowany, tynkowany, dach kryty papą 
(Ząbrowo  nr 15),

11) Budynek mieszkalny dwurodzinny, wybudowany 
około 1930 r., murowany, tynkowany, ceramiczne 
pokrycie dachu, po 2000 roku zmodernizowany 
(Ząbrowo nr  18) 20),

12) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1910 r., 
murowany z żółtej cegły, drewniana wystawka w 
połaci dachowej, ceramiczne pokrycie dachu (Zą-
browo nr  21) ,

13) Budynek mieszkalny dwurodzinny, wybudowany 
około 1930 r., murowany, tynkowany, ceramiczne 
pokrycie dachu (Ząbrowo nr 22/24),

14) Zagroda w typie wzdłużnym - langhof, część miesz-
kalna murowana i tynkowana, ceramiczne pokrycie 

dachu; część gospodarcza z cegły, ceramiczne  
pokrycie dachu – rozbudowana (pustaki), data 
budowy: 1899 r. (Ząbrowo nr 26),

15) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1900 r., 
przed 1945 rokiem budynek gospodarczy i częścio-
wo mieszkalny, w wielkoobszarowym gospodar-
stwie  bauera Alberta Reihsa; konstrukcja zrębowa, 
częściowo otynkowany, duża kubatura, ceramiczne 
pokrycie dachu (Ząbrowo nr 27),

16) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1890 r. 
(„rezydencja” A. Reihs właściciela) - murowany, 
tynkowany, w tynku detal; dach naczółkowy – po-
krycie  ceramiczne (Ząbrowo nr 30),

17) Kapliczka przydomowa – tablica inskrypcyjna z 
1958 roku, murowana, tynkowana, bielona wapnem 
igura NMP gipsowa, przed 1945 rokiem związana 
z  domem A. Reihsa, obecnie obiekt publiczny (Zą-
browo nr 30),

18) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 r., 
murowany, tynkowany – znacznie zmodernizowa-
ny, dach kryty eternitem (Ząbrowo nr 31),

19) Budynek mieszkalny. wybudowany około 1930 r., 
murowany, tynkowany, dach naczółkowy - holen-
derka – znacznie zmodernizowany, tynki, stolarka 
(Ząbrowo  nr 33),

20) Zagroda w typie wzdłużnym - langhof, wybudowa-
na około 1900 r., murowana i drewniana, ceramicz-
ne pokrycie dachu (Ząbrowo nr 34),

21) Budynek mieszkalny dwurodzinny, wybudowany 
około 1930 r., murowany, tynkowany, ceramiczne 
pokrycie dachu (karpiówka) (Ząbrowo nr 35),

22) Budynek mieszkalny, wybudowany pod koniec XIX 
wieku, lata 80-te XX wieku, konstrukcja zrębowa, 
wtórnie tynkowany, drewno, dachówka holenderka  
(Ząbrowo nr 39),

23) Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy – przed 
1945 rokiem budynek mieszkalny i produkcyjny, 
mleczarnia, serownia; cegła, drewno, tynk. papa,  
dachówka holenderka (Ząbrowo nr 40),

24) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 r., 
murowany, tynkowany, znacznie zmodernizowany, 
ceramiczne pokrycie dachu (Ząbrowo nr 44),

25) Budynek mieszkalny, wzniesiony około 1890 r. 
konstrukcji zrębowej, tynkowany, deskowany; 
ceramiczne pokrycie dachu; przed 1945 rzeźnia 
(Ząbrowo nr 45),

26) Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy, 
wybudowany około 1930 r., murowany z cegły, 
ceramiczne pokrycie dachu (Ząbrowo nr 51),

27) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 r. 
– inskrypcja: E.T. 1930, murowany z cegły, cera-
miczne pokrycie dachu (Ząbrowo nr 53),

28) Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy, wy-
budowany około 1920 r., murowany, tynkowany, 
duża kubatura, drewniane ganki w elewacjach 
wzdłużnych,  ceramiczne pokrycie dachu, bud. go-
spodarczy murowany, ceramiczne pokrycie dachu 
(Ząbrowo nr 54),

29) Budynek mieszkalny, wybudowany ok. 1930 r., 
murowany, ceramiczne pokrycie dachu (Ząbrowo 
nr 56),

30) Budynek mieszkalny – zagroda w typie wzdłużnym 
(langhof) – wybudowany ok.1900r. murowany i 
tynkowany, ceramiczne pokrycie dachu, znacznie  
zmodernizowany (Ząbrowo nr 57),

31) Budynek mieszkalny, wybudowany ok. 1930 r., 
murowany, ceramiczne pokrycie dachu (Ząbrowo 
nr 58),
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32) Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy, wy-
budowany ok. 1930 r., murowany i tynkowany, 
ceramiczne pokrycie dachu, odnowiony (Ząbrowo 
nr 59),

33) Budynek mieszkalny (Ząbrowo nr 60),
34) Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy, wy-

budowany ok. 1930 r., murowany i tynkowany, 
ceramiczne pokrycie dachu, odnowiony (Ząbrowo 
nr 61),

35) Zagroda w typie wzdłużnym – langhof, wybudowa-
na pod koniec XIX wieku, murowana i tynkowana, 
ceramiczne pokrycie dachów (Ząbrowo nr 62),

36) Budynek mieszkalny, murowany, tynkowany, ce-
ramiczne pokrycie dachu, wybudowany w drugiej 
połowie XIX w. (Ząbrowo nr 63),

37) Budynek mieszkalny, wybudowany w latach  
30- tych XX wieku, murowany i tynkowany, cera-
miczne pokrycie dachu (Ząbrowo nr 65),

38) Zagroda w typie wzdłużnym - langhof, wybudowa-
ny pod koniec XIX wieku, przekształcona w latach 
80-tych XX wieku, murowana, znacznie zmoderni-
zowana –  nowy tynk, stolarka, dachy kryte blachą 
falistą (Ząbrowo nr 66),

39) Zagroda w typie wzdłużnym – langhof, wybudowa-
na pod koniec XIX wieku, przekształcona w lataxh 
90-tych XX wieku, murowana, ceramiczne pokrycie 
dachu,  znacznie zmodernizowana – ocieplenie 
elewacji, tynk, nowa stolarka (Ząbrowo nr 67),

40) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 r., 
murowany i tynkowany, ceramiczne pokrycie dachu 
(Ząbrowo nr 68),

41) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 r., 
murowany z czerwonej cegły, dach naczółkowy, 
ceramiczne pokrycie połaci, drewniana wystawka,  
częściowo rozbudowany i zmodernizowany (Ząbro-
wo nr 70),

42) Zagroda w typie wzdłużnym – langhof, wybudowa-
na pod koniec XIX wieku, przekształcona w latach 
70-tych XX wieku, część mieszkalna murowana z  
czerwonej cegły, częściowo tynkowana, ceramiczne 
pokrycie dachu, (Ząbrowo nr 72),

43) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 r., 
murowany i tynkowany, ceramiczne pokrycie dachu 
(Ząbrowo nr 74),

44) Budynek mieszkalny (Ząbrowo nr 78),
45) Budynek mieszkalny (Ząbrowo nr 82),
46) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 

r., murowany i tynkowany, od frontu wystawka z 
trójkątnym szczytem, ceramiczne pokrycie dachu 
(Ząbrowo nr  94),

47) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1900 r., 
konstrukcji zrębowej, wtórnie otynkowany, zacho-
wane obramowanie okien, ceramiczne pokrycie 
dachu i  budynek gospodarczy, wybudowany ok. 
1920 r. murowany i drewniany, ceramiczne pokrycie 
dachu (Ząbrowo nr 96),

48) Zagroda w typie wzdłużnym – langhof, wybudowa-
na pod koniec XIX wieku, przekształcona w latach 
90-tych XX wieku, nowe tynki, w części mieszkalnej 
nowe  ceramiczne pokrycie dachu, nowa stolarka 
itp., (Ząbrowo nr 100).

9. Na terenie wsi znajdują się obiekty nie ujęte w Gminnej 
Ewidencji Zabytków, a posiadające wartości historyczno 
– kulturowe współtworzące historyczny klimat wsi są  
to:
1) Budynek mieszkalny i gospodarczy wybudowany 

około 1920 r., murowany, tynkowany, dach kryty 
papą (Ząbrowo nr 3),

2) Budynek mieszkalny i gospodarczy (Ząbrowo  
nr 13),

3) Dwa budynki gospodarcze (Ząbrowo nr 15),
4) Budynek gospodarczy I, wybudowany około  

1930 r., murowany, szalowany deskami, ceramiczne 
pokrycie dachu i budynek gospodarczy II, ok. 1930 r.,  
drewniany, dach kryty eternitem (Ząbrowo nr 21),

5) Budynek gospodarczy, wybudowany około 1900 r., 
murowany z cegły, dach kryty eternitem (Ząbrowo 
nr 30),

6) Budynek gospodarczy (Ząbrowo nr 33),
7) Budynek gospodarczy murowany i drewniany, cera-

miczne pokrycie dachu (Ząbrowo nr 35),
8) Budynek gospodarczy (Ząbrowo nr 40),
9) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 r., 

murowany, tynkowany, znacznie zmodernizowany, 
ceramiczne pokrycie dachu (Ząbrowo nr 42),

10) Budynek gospodarczy, wybudowany około 1900 r., 
murowany z cegły, dach kryty eternitem (Ząbrowo 
nr 45),

11) Budynek gospodarczy, wybudowany około  
1900 r., murowany z cegły, częściowo z pustaków, 
dach kryty ceramicznie, opuszczony (Ząbrowo  
nr 47),

12) Zagroda w typie wzdłużnym – langhof, wybudo-
wana pod koniec XIX wieku, murowana z cegły, 
ceramiczne pokrycie dachu, zachowana tylko część 
mieszkalna  — część gospodarcza w ruinie (Ząbro-
wo nr 49),

13) Zagroda w typie wzdłużnym – langhof, wybudowa-
na pod koniec XIX wieku, murowana i tynkowana, 
ceramiczne pokrycie dachów (Ząbrowo nr 50),

14) Zagroda w typie wzdłużnym – langhof, wybudowa-
na pod koniec XIX wieku, murowana, tynkowana, 
ceramiczne pokrycie dachu (Ząbrowo nr 52),

15) Budynek mieszkalny, wybudowany około 1930 r., 
murowany i tynkowany, ceramiczne pokrycie dachu 
(Ząbrowo nr 55),

16) Budynek gospodarczy, wybudowany około 1930 r., 
murowany, dach ceramiczny (Ząbrowo nr 68),

17) Budynek gospodarczy (Ząbrowo nr 74),
18) Budynek gospodarczy (Ząbrowo nr 92),
19) Budynek gospodarczy, wybudowany około 1930 r., 

murowany i drewniany, ceramiczne pokrycie dachu 
(Ząbrowo nr 96).

10. Na terenie wsi znajdują się dwa zespoły kompozycji 
zieleni wysokiej, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, 
oznaczone graicznie na rysunku planu:
1) Ząbrowo, centralna część układu osadniczego, 

po wschodniej stronie głównej drogi wiejskiej, 
wiodącej z południa na północ: przydomowy park 
wiejski,  związany z rezydencją rodziny Reihs.  
W części komponowanej wyróżniają się stare 
nasadzenia: dwa jesiony, dwa klony i trzy lipy, w 
centrum występowały kiedyś  drzewa owocowe. 
Datowanie: koniec XIX w.

2) Ząbrowo, wschodnia część układu osadniczego, 
ostatnie zabudowanie w tej części wsi; zabudowa 
rozproszona, emfiteutyczna, przydomowy park 
wiejski.  Wyróżnia się ponad 300-letni dąb, ponadto 
luźne nasadzenia jesionów, klonów i lip (na północ 
od domu). Datowanie: koniec XVIII/XIX w.

11. W zakresie ochrony zabytków obowiązują następujące 
ustalenia:
1) zachowanie układu ruralistycznego,
2) zachowanie historycznego przebiegu dróg i na-

wierzchni brukowanych,
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3) zachowanie historycznych obiektów budownictwa 
i architektury, a także terpów, na których została 
wzniesiona część obiektów zabytkowych (z dawnej  
zabudowy rozproszonej wsi),

4) utrzymanie zabytkowych budynków i zespołów z 
zachowaniem ich wartości historycznych i prze-
strzennych,

5) zachowanie i właściwe utrzymanie zieleni wysokiej: 
parkowej, przydomowej, związanej z miejscami 
kultu i cmentarzem, liniowych obsadzeń dróg oraz  
nasadzeń pompowych,

6) kształtowanie nowej zabudowy z zachowaniem linii 
zabudowy, skali i gabarytu budynku, formy dachów 
oraz materiałów budowlanych zgodnie z tradycją  
budowlaną regionu, bądź harmonijnie z nią.

7) Plan adaptuje zagospodarowanie i istniejącą zabu-
dowę oraz przeznacza nowe tereny pod realizację 
nowej zabudowy zagrodowej oraz funkcję obsługi  
turystyki, rekreacji i wypoczynku.

8) Z racji swojego położenia nad rzeką teren pre-
dysponowany do lokalizacji usług związanych z 
wypoczynkiem, rekreacją i turystyką, dla których 
wyznaczono  tereny w sąsiedztwie rzeki. Wskazany 
rozwój agroturystyki, łączony w gospodarstwach 
rolnych.

 Ustalenia szczegółowe odniesione do każdego sym-
bolu ujęte zostały w poszczególnych kartach terenu.

12. Na terenie gminy znajdują się stanowiska archeo-
logiczne, oznaczone na rysunku planu, do których 
należy:
1) Osada w północnej części Ząbrowa (Osada Stróża, 

XIV – XVw), znajdująca się na terenie funkcji rolni-
czej oznaczonej symbolem B.1R oraz w niewielkiej  
części drogi KDD.

2) Osada w środkowej części Ząbrowa, znajdująca się 
na terenach o funkcji B.2.1MN oraz na części terenu 
B.3R oraz w niewielkiej części drogi powiatowej 
KDL.

3) Osada w zachodniej części Ząbrowa (Osada Letniki, 
XIV – XVw), znajdująca się na terenie funkcji rolni-
czej oznaczonej symbolem A.2R.

 Na rysunku planu objęto miejsca odkrytych osad strefą 
ochrony archeologicznej W i numerem porządkowym. 
Wszelkie działania inwestycyjne na terenie objętym 
strefą  ochrony archeologicznej wymagają uzyskania 
opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz po-
zwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

§ 9

1. Ustala się, że obszar w granicach planu będzie wypo-
sażony w systemy infrastruktury technicznej. Sieci i 
związane z nią urządzenia znajdować się będą w liniach  
rozgraniczających poszczególnych ulic, poza pasem 
jezdni lub na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
(nie dotyczy to drogi krajowej dK22).
1) Infrastruktura, o której mowa, dotyczy linii i urządzeń 

technicznych z nią związanych dla sieci:
a) elektroenergetycznej przesyłowej i oświetlenio-

wej,
b) wodociągowej,
c) kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
d) gazowej,
e) światłowodów i sieci telefonicznej.

2) Dopuszcza się tymczasową budowę szczelnych zbior-
ników bezodpływowych i/lub przydomowych oczysz-
czalni ścieków, z wyjątkiem obszaru oznaczonego  
granicami głównego zbiornika wód podziemnych.

3) Nowe linie elektrotechniczne niskiego i średniego 
napięcia oraz telefoniczne winny być skablowane. 
Dopuszcza się budowę linii napowietrznych wyso-
kiego  napięcia.

4) Wskazana budowa nowych linii telekomunikacyjnych 
oraz sieci szerokopasmowej na obszarze planu wraz 
z ich urządzeniami technicznymi.

5) Odpady stałe (zgodnie z obowiązującą ustawą o 
odpadach i przyjętą w tym zakresie polityką gminy) 
należy gromadzić w miejscach wyznaczonych,  znaj-
dujących się w granicach własności lub użytkowania 
terenu, segregacja odpadów odbywać się musi 
w miejscu ich powstawania; odpady komunalne 
wywożone,  poprzez służby wyspecjalizowanych 
przedsiębiorstw, do zakładu utylizacji odpadów; 
odpady inne wywożone we własnym zakresie na 
odpowiednie składowiska.

§ 10

1. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony przeciw-
powodziowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. nr 164 
poz.  1587):
1) Na terenie objętym mpzp znajduje się obszar bez-

pośredniego zagrożenia powodzią, oznaczony na 
rysunku planu symbolem ZZ i odpowiednim ozna-
czeniem  graicznym.

2) Na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
zabrania się wykonywania robót i czynności, które 
mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w  szcze-
gólności:
a) wznoszenia nowych obiektów budowlanych,
b) zmiany ukształtowania terenu,
c) składowania materiałów oraz wykonywanie czyn-

ności mogących pogorszyć jakość wód.

§ 11

1. Na etapie projektowania i realizacji inwestycji należy 
uwzględnić właściwości geotechniczne i hydrologiczne 
gruntu.

Rozdział 2
1. Obręb Ząbrowo, opis ogólny.

1) Charakterystyka obrębu:
a) indywidualna wieś rolnicza, położona w północ-

no – wschodniej części gminy nad rzeką Nogat z 
przewagą gospodarstw rodzinnych,

b) powierzchnia obrębu wynosi 1064,6 ha, liczba 
gospodarstw rolnych – xxx, gdzie średnia po-
wierzchnia gospodarstwa wynosi,

c) obręb położony jest w północno – wschodniej 
części gminy. Od zachodu graniczy z obrębem 
Kolonia Kaczynos, od północy okolony jest rzeką 
Nogat, od  południa graniczy w części z drogą kra-
jową nr 22 i z obrębem Fiszewo, gmina Gronowo 
Elbląskie,

d) Obszary prawnie chronione, na których obo-
wiązują przepisy prawne dla specjalnej ochrony 
środowiska:
1) w granicach obrębu znajduje się główny zbior-

nik wód podziemnych wraz ze strefą ochrony 
pośredniej ujęcia wody pitnej w Ząbrowie, na 
terenach tych  prowadzenie działalności go-
spodarczej musi uwzględniać ochronę gruntów 
rolnych i wód powierzchniowych przed zanie-
czyszczeniem,

2) północno – zachodnia część terenu znajduje się 
na obszarze Chronionego Krajobrazu rz. Nogat, 
gdzie obowiązuje ochrona doliny rzeki Nogat,
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3) korytarz o znaczeniu międzynarodowym w 
systemie ECONET – Polska, w skład którego 
wchodzi rz. Nogat wraz z lasem znajdującym 
się w północnej części  gminy – wskazany do 
ochrony przyrody i krajobrazu,

4) istniejący w północnej części gminy las, znaj-
dujący się w granicach planu, jedyny kompleks 
leśny na obszarze gminy – do zachowania.

2) Plan adaptuje zagospodarowanie i istniejącą zabu-
dowę oraz przeznacza nowe tereny pod realizację za-
budowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej,  
mieszkaniowo – usługowej, funkcję obsługi turystyki, 
rekreacji i wypoczynku oraz drogi. Projektowane 
funkcje wynikają z uwarunkowań terenowych, przy-
rodniczych,  kulturowych oraz trendów związanych 
z wypoczynkiem, zamieszkaniem i rozwojem techni-
ki.
a) Z racji swojego położenia nad rzeką Nogat (mo-

dernizowana droga wodna o zasięgu europejskim 
„E70”) wskazano tereny w sąsiedztwie rzeki oraz w 
otoczeniu  lasów, predysponowane do lokalizacji 
usług związanych z wypoczynkiem, rekreacją i 
turystyką. Wskazany rozwój agroturystyki w go-
spodarstwach rolnych.

b) Teren po nieczynnej linii kolei wąskotorowej na 
odcinku od Królewa do Janówki i od Janówki do 
Kaczynosu przeznaczono na budowę drogi rowe-
rowej.

c) Ze względu na teren mało zurbanizowanych i dość 
silne wiatry, których prędkość jest wystarczająca 
na wykorzystanie ich do produkcji energii elek-
trycznej,  tzw. odnawialnej.

d) Przeznaczenie terenu pod elektrownie wykorzystu-
jącą płody rolne (produkcje roślinną) do produkcji 
biogazu, głównego czynnika wprowadzającego 
generatory  elektrowni w ruch.

e) Przekształcenie zabudowy zagrodowej w zabudo-
wę mieszkaniową, oraz przygotowanie nowych 
terenów budowlanych pod budownictwo miesz-
kaniowe  jednorodzinne, budownictwo usługowe, 
funkcję łączoną zabudowy jednorodzinnej z usłu-
gami lub rzemiosłem.

f) Rehabilitacja terenów zabudowanych po bazach 
produkcyjnych byłych gospodarstw rolnych i wy-
korzystanie ich dla funkcji produkcyjnej, usługowo 
–  magazynowej w tym też związanej z produkcją 
rolną.

3) Ustalenia szczegółowe, odniesione do każdego 
symbolu, ujęte zostały w poszczególnych kartach 
terenu.

§ 12

1. Ustalenia szczegółowe dla obrębu Ząbrowo. 
  KARTA TERENU R

§ 13

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 A.1R, A.1.1R, A.2R, A.2(1)R, A.3R, A.3.1R, B.1R, B.2R, B.2(1)R B.3R, B.3.1R, B.3.1(1)R, C.1R, 
C.1(1)R, C.2R 

2 Powierzchnia terenu: 

 455,7 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Produkcja rolna, w tym pola uprawne, ki i pastwiska.  
 2) Na terenie oznaczonym symbolem B.3.1R dopuszcza si  lokalizacj  zabudowy zagrodowej 
zwi zanej z obs ug  gospodarki rolnej.  
 3) Na terenie oznaczonym symbolem A.1R, A.1.1R, A.2R, A.2(1)R, A.3R, A.3.1R, B.1R, B.2R, 
B.2(1)R B.3R, B.3.1(1)R, C.1R, C.1(1)R, C.2R ustala si  zakaz sta ej zabudowy.
 4) Dopuszcza si  funkcj  us ugow  i rzemie lnicz  prowadzon  w gospodarstwie rolnym.  
 5) Obowi zuje ograniczenie uci liwo ci (§ 2, ust.11 niniejszej uchwa y) przy prowadzeniu 
produkcji zwierz cej.

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zakaz lokalizowania zabudowy zagrodowej z bezpo rednim wyjazdem na drog  krajow
DK22 oznaczon  na rysunku planu KDGP.  
 2) Zabudow  zagrodow  nale y lokalizowa  przy drogach gminnych i powiatowych klasy 
lokalnej i dojazdowej.  
 3) Obowi zuje linia zabudowy dla budynku mieszkalnego w odleg o ci 15 m od drogi lokalnej 
i 10 m od drogi dojazdowej. Pozosta e budynki lokalizowa  w g bi dzia ki budowlanej.
 4) Pozosta e zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren oznaczony symbolem A.1R, B.1R, B.1.1R znajduje si  na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu rz. Nogat. Obowi zuje na tym terenie ochrona rodowiska zgodnie 
z Rozporz dzeniem Wojewody Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
w województwie pomorskim.  
 2) Teren oznaczony symbolem A.1R, A.1.1R, B.1R znajduje si  w korytarzu o znaczeniu 
mi dzynarodowym w systemie ECONET – Polska, wskazanym do ochrony przyrody 
i krajobrazu.  
 3) Teren oznaczony symbolem A.1R, A.1.1R, A.2R, A.2(1)R, A.3R, A.3.1R znajduje si  w strefie 
ochrony g ównego zbiornika wód podziemnych.  
 4) Teren oznaczony symbolem A.1R, A.1.1R, A.2R, A.2(1)R, A.3R, A.3.1R, B.1R, B.2R, B.2(1)R 
B.3R, B.3.1R, B.3.1(1)R znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia wody pitnej w Z browie.
 5) Adaptacja i ochrona istniej cych drzew znajduj cych si  na terenie.  
 6) Teren oznaczony symbolem A.1R, B.1R znajduje si  na obszarze bezpo redniego zagro enia
powodzi  – ustalenia dotycz ce zasad ochrony przeciwpowodziowej zgodnie z Rozdzia em I § 
10 – ustalenia podstawowe. 
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem A.2(1)R, A.3.1R, B.2(1)R, B.3.1(1)R, C.1(1)R znajduje w strefie 
ekspozycji „E” uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 3.
 2) Teren oznaczony symbolem A.3R, A.3.1R, B.3R, B.3.1R, C.2R znajduje si  w strefie ochrony 
konserwatorskiej historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 
8 ust. 1 i ust. 2.  
 3) Obowi zuje zakaz zabudowy na terenie oznaczonym symbolem A.1R, A.1.1R, A.2R, A.2(1)R, 
A.3R, A.3.1R, B.1R, B.2R, B.2(1)R, B.3R, B.3.1(1)R, C.1R, C.1(1)R, C.2R. Obowi zuj  zapisy ogólne 
Rozdzia u I § 8 

 4) Tereny oznaczone symbolem A.2R, B.1R, B.3R znajduj  si  w strefie ochrony 
archeologicznej. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 12.  
 5) Na terenie oznaczonym symbolem B.3.1R zabudowa winna by  ograniczona do pasa 
szeroko ci 30 m od drogi.  
 6) Na terenie oznaczonym symbolem B.3.1(1)R, C.2R dopuszcza si  funkcj  us ugow  oraz 
rolnicz  wraz z zabudow  gospodarcz  bez prawa zabudowy mieszkaniowej. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 Nie ustala si
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy w nowo realizowanej zabudowy 

zagrodowej 

 1) Dla dopuszczonej realizacji zagrody na terenie B.3.1R obowi zuje:
 a) do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  
 b) jednego obiektu dla funkcji mieszkalnej zwi zanej z turystyk  w budynku ca orocznym,  
 c) budynków gospodarczych, magazynowych i gara y wg potrzeb, podjazdów oraz 
infrastruktury technicznej niezb dnej dla zaopatrzenia obiektów w media, ma ej architektury 
takiej jak: pergole, altanki, oczka wodne itp.  
 2) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej obowi zuje:
 a) budynek mieszkalny murowany, max. II kondygnacyjny cznie z poddaszem u ytkowym,  
 b) wysoko  budynku – od poziomu terenu do kalenicy max. 9,0 m,  
 c) poziom posadzki parteru (0,00) 0,3 ÷ 0,6 m npt.,  
 d) dach dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o, dopuszcza kombinacj  dachu dwuspadowego 
z tym, e d u sza kalenica b dzie rozumiana jako kalenica g ówna,  
 e) ustawienie kalenicy g ównej równolegle do osi ulicy, je eli dzia ka jest naro na to nale y
przyj  ulic  wy szej klasy,  
 f) pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówko podobnym w kolorze czerwonym, 
br zowym lub grafitowym.
 3) Dla projektowanej zabudowy gospodarczej obowi zuje:
 a) budynki murowane I kondygnacyjne,  
 b) budynki realizowa  w g bi dzia ki,  
 c) wysoko  budynku do kalenicy max. do 10,0 m npt.,  
 d) dla budynków o szer. do 10,0 m, rodzaj dachu, jego pochylenie i pokrycie dostosowa  do 
budynku mieszkalnego; dla budynków szerszych dach dostosowa  do konstrukcji pokrycia 
obiektu.
 4) Powierzchnia zabudowy ogólnej max. 25% powierzchni dzia ki wyznaczonej pod zabudow
zagrodow .

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki.  
 2) Dost p do terenu z drogi publicznej, dróg wewn trznych granicz cych z dzia k .
 3) Komunikacyjna obs uga terenu – przede wszystkim z dróg wewn trznych, polnych, 
dopuszcza si  obs ug  terenu tak jak obecnie z istniej cych dróg publicznych za zgod  zarz dcy 
drogi.
 4) Wewn trzne drogi dojazdowe musz  posiada  nawierzchni  o konstrukcji dostosowanej do 
wielko ci prognozowanego obci enia i do warunków gruntowych wyst puj cych na tym 
terenie. 
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10 Szczegó owe zasady i warunki scalania podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 1) Dopuszcza si  wydzielenie dzia ki budowlanej, dla której obowi zuje:
 a) szeroko  dzia ki nie mniejsza ni  30 m,
 b) dzia ka musi przylega  do drogi publicznej ( min. 10 m, max. 50 m),  
 c) minimalna powierzchnia dzia ki przeznaczonej pod zabudow  zagrodow  – 2000 m2 -
3000 m2.

11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Na terenie oznaczonym symbolem A.1R i B.1R (Obszarze Chronionego Krajobrazu rz. Nogat) 
obowi zuje ca kowity zakaz zabudowy z wyj tkiem budowli chroni cych przed powodzi .
 2) Teren oznaczony symbolem A.1R, A.1.1R, A.2R, A.2(1)R, A.3R, A.3.1R znajduje si  w strefie 
ochrony g ównego zbiornika wód podziemnych. Obowi zuje zakaz prowadzenia gospodarki 
polegaj cej na hodowli zwierz t inwentarskich i ptactwa na skal  przemys ow .
 3) Teren oznaczony symbolem A.1R, A.1.1R, A.2R, A.2(1)R, A.3R, A.3.1R, B.1R, B.2R, B.2(1)R 
B.3R, B.3.1R, B.3.1(1) znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia wody pitnej w Z browie.
Obowi zuje ochrona gleby przed zanieczyszczeniem, w tym ograniczenie hodowli zwierz t
inwentarskich i ptactwa do 50 DPJ. Wszystkie tworzone gospodarstwa rolne, w których 
prowadzona b dzie hodowla musz  posiada  szczelne p yty na nawóz i zbiorniki na gnojowice. 
 4) Zakaz zabudowy na terenie oznaczonym symbolem A.2(1)R, A.3.1R, B.2(1)R, B.3.1(1)R, 
C.1(1)R znajduj cym si  w strefie ochrony ekspozycji „E” uk adu ruralistycznego wsi.
 5) Teren oznaczony symbolem A.3R, A.3.1R, B.3R, B.3.1R, C.2R znajduje si  w strefie ochrony 
konserwatorskiej historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja 
obiektów istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga 
uzgodnienia z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 6) Ogrodzenie dzia ki lub jej cz ci tylko z materia ów naturalnych.  
 7) Zakaz lokalizacji budowli wy szych ni  15 m npt.
 8) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m˛. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. maks. 2 m2.
 9) Zakaz lokalizacji reklam na terenach znajduj cych w strefie ochrony ekspozycji „E”.  
 10) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C.1R zakaz lokalizacji reklam 
emituj cych wiat o oraz zakaz lokalizacji reklam w pasie 25 m od linii rozgraniczaj cych drog
krajow  KDGP. 

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Wszystkie obiekty mieszkalne musz  posiada  pod czenie do sieci wodoci gowej.  
 2) Wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada  pod czenie do sieci energetycznej.  
 3) Wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada  pod czenie do sieci kanalizacji sanitarnej.  
 4) Ogrzewanie budynków w asne, wykorzystuj ce ród a energii o ograniczonej emisji 
zanieczyszczenia do rodowiska lub paliw odnawialnych, preferowane: energia s oneczna, 
energia elektryczna, gaz, ekogroszek itp.  
 5) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Plan nie zmienia dotychczasowej funkcji terenu. 
KARTA TERENU MN/U

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 A.1MN/U, B.1MN/U, C.1MN/U 
2 Powierzchnia terenu: 

 8,77 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Teren przeznaczony pod funkcj  mieszkaniowo – us ugow .
 2) W ramach us ug:
 a) us ugi nieuci liwe, takie jak handel detaliczny, gastronomia, rzemios o, wytwórczo  oraz 
biura i inne analogiczne do w/w,  
 b) mieszkanie zwi zane z funkcj  g ówn , max. dla dwóch gospodarstw domowych.  
 3) Obowi zuje ograniczenie uci liwo ci (§ 2, ust.11 niniejszej uchwa y).  
 4) Wykluczenia: przemys , wytwórczo  uci liwa, handel o powierzchni wi kszej ni  400 m˛,
stacje paliw. 
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4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Obowi zuje linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.  
 2) Pozosta e zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren oznaczony symbolem A.1MN/U znajduje si  w strefie ochrony g ównego zbiornika 
wód podziemnych.
 2) Teren oznaczony symbolem A.1MN/U, B.1MN/U znajduje si  w strefie ochrony po redniej 
uj cia wody pitnej w Z browie.
 3) Ochrona rodowiska naturalnego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.
 4) Udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca kowitej powierzchni dzia ki min. 
30%.

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem B.1MN/U znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 1 i ust. 2.  
 2) Na terenie oznaczonym symbolem B.1MN/U znajduje si  obiekt wpisany do Gminnej 
Ewidencji Zabytków-wyró niony na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y : a. 
zagroda na posesji nr 72. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 5. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) W granicach terenu przestrze  publiczna nie wyst puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre lonej funkcji: ma a architektura 
taka jak: pergole, altanki, oczka wodne itp.  
 a) Elewacje obiektów po o onych wzd u  ulic winny posiada  elewacj  presti ow .
 b) Zabudowa w postaci jednego budynku us ugowego wraz z mieszkaniem lub oddzielnie 
us ugowego i mieszkalnego, budynki gospodarcze i gara e (max. dla 2 samochodów),  
 c) Podjazdy, chodniki,  
 d) Infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media.
 2) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala si :
 a) budynek mieszkalny murowany, max. II kondygnacyjny cznie poddaszem u ytkowym,  
 b) wysoko  budynku – od poziomu terenu do kalenicy max. 9,0 m,  
 c) poziom posadzki parteru (0.00) 0,3 ÷0,6 m npt.,  
 d) dach dwuspadowy (lub jego kombinacje) o nachyleniu 30o  do 45o, dopuszcza si
kombinacj  dachu dwuspadowego,  
 e) ustawienie kalenicy g ównej równolegle do osi ulicy z tym, e d u sza kalenica b dzie
rozumiana jako kalenica g ówna,
 f) pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówkopodobnym w kolorze dachówki 
naturalnej.
 3) Dla projektowanej zabudowy us ugowej i gospodarczej obowi zuje:
 a) budynki murowane I kondygnacyjne z antresol  wykorzystan  na magazyn,  
 b) wysoko  budynku do kalenicy max. do 10,0 m npt.,  
 c) rodzaj dachu, jego pochylenie i pokrycie dostosowa  do budynku mieszkalnego.  
 4) Dopuszcza si  realizacj  ogrodze  przy u yciu materia ów naturalnych lub ywop otów
wygradzaj cych teren zabudowy mieszkaniowej, o wysoko ci nie wy szej ni  1,5 m npt.
 5) Powierzchnia zabudowy ogólnej max. 25% powierzchni dzia ki. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki.  
 2) Dost p do terenu z istniej cej drogi publicznej. 

10 Szczegó owe zasady i warunki scalania podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 1) Dopuszcza si  wydzielenie dzia ki budowlanej, dla której obowi zuje:
 a) szeroko  dzia ki nie mniejsza ni  30 m,
 b) bezpo redni dost p do drogi,  
 c) minimalna powierzchnia dzia ki – 1800 m2.
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11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren oznaczony symbolem B.1MN/U, C.1MN/U znajduje si  w strefie ochrony 
konserwatorskiej historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja 
obiektów istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga 
uzgodnienia z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Zakaz likwidowania historycznych podzia ów dzia ek, oznaczonych na rysunku planu poprzez 
ich scalenie oraz zakaz podzia ów poprzecznych. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 2.  
 3) Zakaz hodowli zwierz t inwentarskich i ptactwa na skal  przemys ow .
 4) Realizowa  ogrodzenia tylko z materia ów naturalnych  
 5) Zakaz lokalizacji budowli wy szych ni  15 m npt.
 6) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m2. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. nieprzekraczaj cej 2 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada  pod czenie do sieci wodoci gowej.  
 2) Wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada  pod czenie do sieci elektroenergetycznej.  
 3) Wszystkie obiekty mieszkalne musz  by  pod czone do sieci kanalizacji sanitarnej.  
 4) Gospodarstwa rolne prowadz ce hodowl  zwierz t inwentarskich i ptactwa musz  posiada
szczeln  p yt  na nawóz oraz szczelny pojemnik na gnojowic .
 5) Ogrzewanie w asne, wykorzystuj ce ród a energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do 
rodowiska, preferowane: energia s oneczna, energia elektryczna, gaz, ekogroszek, itp.  

 6) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Obowi zek ustalenia stawki pobieranej przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci nie 
dotyczy (plan nie zmieni  funkcji terenu). 

KARTA TERENU MN

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 A.1MN, A.2MN, A.3MN, B.1MN, B.2MN, B.2.1MN C.1MN 
2 Powierzchnia terenu: 

 38,48 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostoj cej.  
 2) Dopuszcza si  funkcj  us ugow  oraz produkcj  ogrodnicz  na potrzeby w asne.
 3) Obowi zuje ograniczenie uci liwo ci (§ 2, ust.11 niniejszej uchwa y).  
 4) Wykluczenia: stacje paliw, warsztaty samochodowe, hurtownie, przemys  i wytwórczo
uci liwa.

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Obowi zuje linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - za cznik nr 1.  
 2) Pozosta e zasady zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren oznaczony symbolem A.1MN znajduje si  w korytarzu o znaczeniu mi dzynarodowym 
w systemie ECONET – Polska, wskazanym do ochrony przyrody i krajobrazu.  
 2) Teren oznaczony symbolem A.1MN, A.2MN, A.3MN znajduje si  w strefie ochrony 
g ównego zbiornika wód podziemnych.  
 3) Teren oznaczony symbolem A.1MN, A.2MN, A.3MN, B.1MN, B.2.1MN, B.2MN, znajduje si
w strefie ochrony po redniej uj cia wody pitnej w Z browie.
 4) Adaptacja i ochrona istniej cych drzew znajduj cych si  na terenie.  
 5) Udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca kowitej powierzchni dzia ki min. 
50%.
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem A.3MN, B.2.1MN, B.2MN znajduje si  w strefie ochrony 
konserwatorskiej historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 
8 ust. 1 i ust. 2.  
 2) Teren oznaczony symbolem B.2.1MN znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 12.  
 3) Na terenie oznaczonym symbolem A.2MN znajduje si  obiekt wpisany do Gminnej 
Ewidencji Zabytków wyró niony na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y,
Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8ust. 5.:  
 a) budynek mieszkalny na posesji nr 39.  
 4) Na terenie oznaczonym symbolem A.3MN znajduj  si  obiekty wpisane do Gminnej 
Ewidencji Zabytków wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y,
Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 5. :  
 a) budynki mieszkalne na posesjach nr 45, 53, 57, 63, 65, 67, 94, 96, 100.
 b) budynki mieszkalne i gospodarcze na posesjach nr 51, 59, 61
 9) Na terenie oznaczonym symbolem B.2MN znajduj  si  obiekty wpisane do Gminnej 
Ewidencji Zbytków- wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y,
Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 5. :  
 a) budynki mieszkalne na posesjach nr 15, 34, 58, 60, 62, 78, 82.  
 10) Na terenie oznaczonym symbolem B.2.1MN znajduj  si  obiekty wpisane do Gminnej 
Ewidencji Zbytków- wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y,
Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 5. :  
 a) budynek mieszkalny na posesji nr 9,  
 b) dawny dom nauczycieli na posesji nr 11,  
 c) budynek gospodarczy na posesjach 11/11a,  
 d) dawna szko a na posesji nr 11a,  
 11) Na terenie oznaczonym symbolem C.1MN znajduj  si  obiekty wpisane do Gminnej 
Ewidencji Zbytków- wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y,
Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 5. :  
 a) budynek mieszkalny i gospodarczy na posesji nr 54,  
 b) budynek mieszkalny na posesji nr 56.  
 12) Na terenie oznaczonym symbolem A.3MN znajduj  si  obiekty wspó tworz cy klimat 
zabudowy uk adu ruralistycznego wsi - wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do 
uchwa y. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 6:
 a) budynki gospodarcze na posesjach nr 45, 47, 92, 96,  
 b) zagroda na posesji nr 49,  
 c) budynek mieszkalny na posesji nr 55.  
 13) Na terenie oznaczonym symbolem B.2MN znajduj  si  obiekty wspó tworz cy klimat 
zabudowy uk adu ruralistycznego wsi - wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do 
uchwa y. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 6:
 a) budynek mieszkalny i gospodarczy na posesji nr 13,  
 b) 2 budynki gospodarcze na posesji nr 15. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) W granicach terenu przestrze  publiczna nie wyst puje.
Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 2) W ramach okre lonej funkcji ustala si  budow  budynków mieszkalnych, budynków 
gospodarczych i gara y wg potrzeb oraz podjazdów, infrastruktury technicznej niezb dnej dla 
zaopatrzenia obiektów w media i ma  architektur  tak  jak: pergole, altanki, oczka wodne itp.  
 3) Dla projektowanej i modernizowanej zabudowy mieszkaniowej ustala si :
 a) budynek mieszkalny murowany, max. II kondygnacyjny cznie poddaszem u ytkowym,  
 b) wysoko  budynku – od poziomu terenu do kalenicy max. 9,0 m,  
 c) poziom posadzki parteru (0,00) 0,3 ÷ 0,6 m npt.,  
 d) dach dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o, dopuszcza si  kombinacj  dachu 
dwuspadowego z tym, e d u sza kalenica b dzie rozumiana jako kalenica g ówna,
 e) ustawienie kalenicy g ównej równolegle do osi ulicy, je eli dzia ka jest naro na lub s siaduje
z dwoma drogami, to nale y przyj  ulic  wy szej klasy,  
 f) pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówkopodobnym w kolorze dachówki 
naturalnej.
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 4) Dla projektowanej i przebudowywanej zabudowy gospodarczej obowi zuje:
 a) budynki murowane I kondygnacyjne z antresol  wykorzystan  na magazyn,  
 b) wysoko  budynku do kalenicy max. do 10,0 m npt.,  
 c) rodzaj dachu, jego pochylenie i pokrycie dostosowa  do dachu historycznego dla budynków 
modernizowanych a dla nowobudowanych obiektów dostosowa  dach do budynku 
mieszkalnego.  
 5) Dopuszcza si  realizacj  ogrodze  przy u yciu materia ów naturalnych lub ywop otów
wygradzaj cych teren zabudowy mieszkaniowej, o wysoko ci nie wy szej ni  1,5 m npt.
 6) Powierzchnia zabudowy ogólnej max. 25% powierzchni dzia ki. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki.  
 2) Dost p do terenu z istniej cej drogi publicznej. 

10 Szczegó owe zasady i warunki scalania podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 1) Dopuszcza si  wydzielenie dzia ki budowlanej, dla której obowi zuje:
 a) szeroko  dzia ki nie mniejsza ni  30 m,
 b) bezpo redni dost p do drogi,  
 c) minimalna powierzchnia dzia ki – 1800 m2.

11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren oznaczony symbolem A.3MN, B.2MN, B.2.1MN, C.1MN znajduje si  w strefie ochrony 
konserwatorskiej historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja 
obiektów istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga 
uzgodnienia z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Teren oznaczony symbolem B.2.1MN znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej. 
Wszelkie dzia ania inwestycyjne na terenie obj tym stref  ochrony archeologicznej wymagaj
uzyskania opinii Muzeum Archeologicznego oraz pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  
 3) Zakaz likwidowania historycznych podzia ów dzia ek, oznaczonych na rysunku planu poprzez 
ich scalenie oraz zakaz podzia ów poprzecznych. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 2.  
 4) Zakaz hodowli zwierz t inwentarskich i ptactwa na skal  przemys ow .
 5) Realizowa  ogrodzenia tylko z materia ów naturalnych  
 6) Zakaz lokalizacji budowli wy szych ni  15 m npt.
 7) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m2. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. nieprzekraczaj cej 2 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada  pod czenie do sieci wodoci gowej.  
 2) Wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada  pod czenie do sieci elektroenergetycznej.  
 3) Wszystkie obiekty mieszkalne musz  by  pod czone do sieci kanalizacji sanitarnej.  
 4) Gospodarstwa rolne prowadz ce hodowl  zwierz t inwentarskich i ptactwa musz  posiada
szczeln  p yt  na nawóz oraz szczelny pojemnik na gnojowic .
 5) Ogrzewanie w asne, wykorzystuj ce ród a energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do 
rodowiska, preferowane: energia s oneczna, energia elektryczna, gaz, ekogroszek, itp.  

 6) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Obowi zek ustalenia stawki pobieranej przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci nie 
dotyczy (plan nie zmieni  funkcji terenu). 

KARTA TERENU RE

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 A.1RE, B.1RE, C.1RE 
2 Powierzchnia terenu: 

 264,66 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Produkcja rolna, w tym pola uprawne, ki i pastwiska.  
 2) Park elektrowni wiatrowych, s u cych wytwarzaniu czystej energii.  
 3) Dopuszcza si  lokalizacj  masztu do pomiaru wiatru. 

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Obowi zuje nieprzekraczalna linia zabudowy dla ustawienia konstrukcji masztów. 
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5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren oznaczony symbolem A.1RE znajduje si  w strefie ochrony g ównego zbiornika wód 
podziemnych.  
 2) Teren oznaczony symbolem A.1RE, B.1RE znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia 
wody pitnej w Z browie.
 3) Przy lokalizacji elektrowni obowi zuje zachowanie strefy ciszy nocnej oraz normatywnego 
ha asu na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w stosunku do budynków 
istniej cych i projektowanych. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren, o którym mowa, nie jest obj ty stref  ochrony zabytków. 
7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) W granicach terenu przestrze  publiczna nie wyst puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy w nowo realizowanej zabudowie 

zagrodowej 

 Lokalizacja parku wiatrowego wynika z przeprowadzonych analiz na etapie sporz dzania
Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i jest zgodne 
z uchwalonym przez Rad  Gminy "Studium....". Park elektrowni wiatrowych sk ada si  z:  
 1) Kilku do kilkunastu masztów pod elektrownie wiatrowe,  
 2) Sieci elektroenergetycznych od ka dej elektrowni wiatrowej do urz dzenia przyjmuj cego
wytworzony pr d (GPZ- tu) oraz linie przesy owe wysokiego napi cia nadziemne lub/i kablowe 
do sieci 110 KV lub GPZ – tu w Rakowcu w Malborku.  
 3) Masztu s u cego pomiarowi wiatru,  
 4) Zachowanie nieprzekraczalnego poziomu ha asu zgodnie z przepisami odr bnymi dla 
przeznaczonych w planie funkcji,  
 5) Dróg wewn trznych z placami utwardzonymi do zawracania pojazdów.  
 6) Szczegó owe lokalizacje elektrowni wiatrowej oraz sieci elektroenergetycznej s u cej do 
zasilania poszczególnych elektrowni wiatrowych, o których mowa w przedmiotowym projekcie 
MPZP zostan  wskazane na etapie „Projektu zagospodarowania terenu” opracowanego do 
w a ciwego projektu budowlanego. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Dost p do terenu z dróg istniej cych. Konieczna przebudowa skrzy owania drogi dK22 
oznaczon  na rysunku planu symbolem KDGP z drog  dP oznaczon  na rysunku planu 
symbolem KDL.
 2) Transport elementów do budowy elektrowni drogami publicznymi nale y uzgodni
z zarz dc  tych dróg. 

Poz. 1213

10 Szczegó owe zasady i warunki scalania podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 1) Zgodnie z odr bnymi przepisami prawa. 
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren znajduje si  w strefie nalotów do lotniska ,,Królewo Malborskie”, a tym samym 
w strefie ograniczonej wysoko ci budowli.  
 2) Obowi zuje zachowanie wyznaczonej wysoko ci budowli lokalizowanych w tej strefie, 
zgodnie z rysunkiem planu, za cznikiem nr 1 do uchwa y.
 3) Obowi zuje na ka dym etapie projektowania inwestycji o wysoko ci 50 m npt. i wy szej 
uzgodnienie projektu z Dowództwem Si  Powietrznych.
 4) Na ca ym terenie obowi zuje zakaz budowy budynków mieszkalnych, us ugowych oraz 
budynków inwentarskich i kurników.

 5) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C.1RE zakaz lokalizacji reklam 
emituj cych wiat o oraz zakaz lokalizacji reklam w pasie 25 m od linii rozgraniczaj cych drog
krajow  KDGP. 

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Lokalizacja sieci energetycznych od elektrowni do urz dzenia przejmuj cego wytworzony 
pr d oraz do G ównego Punktu Zasilania w Malborku.  
 2) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Plan nie zmienia dotychczasowej funkcji terenu. 
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KARTA TERENU RM

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 A.1(1)RM, A.2RM, B.1RM, B.2RM, C.1RM, C.2RM 
2 Powierzchnia terenu: 

 20,03 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Zabudowa zagrodowa zwi zana z produkcj  i obs ug  gospodarki rolnej, w tym mieszkanie 
max. dla 3 rodzin.  
 2) Dopuszcza si  funkcj  obs ugi turystyki zwi zanej z gospodark  roln  tzw. agroturystyk .
 3) Dopuszcza si  funkcj  us ugow  i rzemie lnicz  prowadzon  w gospodarstwie rolnym.  
 4) Obowi zuje ograniczenie uci liwo ci (§ 2, ust.11 niniejszej uchwa y) 

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Obowi zuje linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu – za cznik nr 1.  
 2) Pozosta e zasady zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Adaptacja i ochrona istniej cych drzew znajduj cych si  na terenie.  
 a) Ochrona rodowiska naturalnego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.
 b) Teren oznaczony symbolem A.1(1)RM, A.2RM znajduje si  w strefie ochrony g ównego 
zbiornika wód podziemnych.  
 c) Teren oznaczony symbolem A.1(1)RM, A.2RM, B.1RM, B.2RM znajduje si  w strefie ochrony 
po redniej uj cia wody pitnej w Z browie.  
 d) Udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca kowitej powierzchni dzia ki min. 
50%.

Poz. 1213

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem A.2RM, B.1RM, C.1RM znajduje si  w strefie ochrony 
konserwatorskiej historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 
8 ust. 1 i ust. 2.  
 2) Na terenie oznaczonym symbolem A.2RM znajduj  si  obiekty wpisane do Gminnej 
Ewidencji Zbytków- wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y,
Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 5. :  
 a) budynki mieszkalne na posesjach nr 21, 27, 31, 33, 35.  
 4) Na terenie oznaczonym symbolem B.1RM znajduj  si  obiekty wpisane do Gminnej 
Ewidencji Zbytków- wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y,
Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 5. :  
 a) budynki mieszkalne i budynki gospodarcze na posesjach nr 1, 40,  
 b) budynki mieszkalne na posesjach nr 12, 14/16, 18/20, 22/24, 30, 44, 68, 70, 74,
 c) zagrody na posesjach nr 26, 66,  
 5) Na terenie oznaczonym symbolem C.1RM znajduj  si  obiekty wpisane do Gminnej 
Ewidencji Zbytków- wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y,
Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 5. :  
 a) budynki mieszkalne na posesjach nr 4/6, 8/10.  
 6) Na terenie oznaczonym symbolem A.2RM znajduj  si  obiekty wspó tworz cy klimat 
zabudowy uk adu ruralistycznego wsi - wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do 
uchwa y. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 6:
 a) budynki gospodarcze na posesji nr 21, 33, 53.  
 7) Na terenie oznaczonym symbolem B.1RM znajduj  si  obiekty wspó tworz cy klimat 
zabudowy uk adu ruralistycznego wsi - wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do 
uchwa y. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 6:
 a) budynek mieszkalny i gospodarczy na posesji nr 3,  
 b) budynki gospodarcze na posesjach nr 30, 40, 68, 74
 c) budynek mieszkalny na posesji nr 42.  
 8) Na terenie oznaczonym symbolem C.1RM znajduj  si  obiekty wspó tworz cy klimat 
zabudowy uk adu ruralistycznego wsi - wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do 
uchwa y. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 6:
 a) zagroda na posesji nr 50,  
 b) budynek mieszkalny i gospodarczy na posesji nr 52. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) W granicach terenu przestrze  publiczna nie wyst puje.
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) W ramach okre lonej funkcji ustala si  adaptacje istniej cej zabudowy, w tym zmian
przeznaczenia istniejcych budynków w zakresie zgodnym z funkcj  terenu, modernizacj
istniej cej zabudowy zgodnie z ustaleniami pkt. 2 i 3 oraz rozbiórk  budynków zb dnych (nie 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków).  
 1) W jednej zabudowie zagrodowej dopuszcza si  realizacje:  
 a) do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  
 b) jednego obiektu dla funkcji mieszkalnej, zwi zanej z turystyk  w budynku ca orocznym lub 
domków rekreacyjnych w zabudowie drewnianej,  
 c) budynków gospodarczych, magazynowych i gara y wg potrzeb, podjazdów oraz 
infrastruktury technicznej niezb dnej dla zaopatrzenia obiektów w media oraz ma ej
architektury.  
 2) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i budynków mieszkalnych zwi zanych
z turystyk  obowi zuje:
 a) budynek mieszkalny murowany, max. II kondygnacyjny cznie z poddaszem u ytkowym,  
 b) wysoko  budynku – od poziomu terenu do kalenicy max. 9 m,  
 c) poziom posadzki parteru (0.00) 0,3 ÷ 0,6 m npt.,  
 d) dach dwuspadowy o nachyleniu 30o  do 45o, dopuszcza si  kombinacj  dachu 
dwuspadowego, e d u sza kalenica b dzie rozumiana jako kalenica g ówna,  
 e) ustawienie kalenicy g ównej równolegle do osi ulicy, je eli dzia ka jest naro na to nale y
przyj  ulic  wy szej klasy,  
 f) pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówkopodobnym w kolorze br zowym, 
grafitowym i czarnym.
 3) Dla projektowanej zabudowy gospodarczej obowi zuj  nast puj ce ustalenia:  
 a) budynki murowane I kondygnacyjne z antresol  wykorzystan  na magazyn,  
 b) wysoko  budynku do kalenicy max. do 9 m npt.,  
 c) dla budynków o szer. do 10,0 m – rodzaj dachu, jego pochylenie i pokrycie dostosowa  do 
budynku mieszkalnego, dla budynków szerszych dach dostosowa  do konstrukcji pokrycia 
obiektu.
 4) Dla projektowanej zabudowy rekreacyjnej obowi zuj  nast puj ce ustalenia:
 a) budynki I kondygnacyjne z antresol  wykorzystan  np.na sypialnie,  
 b) poziom posadzki parteru (0.00) 0,3 ÷ 0,6 m npt.,  
 c) dach dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o, dopuszcza si  kombinacj  dachu 
dwuspadowego,  
 d) pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówkopodobnym w kolorze br zowym, 
grafitowym i czerwonym.  
 3. Powierzchnia zabudowy ogólnej max. 35% powierzchni dzia ki wyznaczonej pod zabudow
zagrodow .

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki.  
 2) Dost p do terenu z dróg istniej cych granicz cych z dzia k .

10 Szczegó owe zasady i warunki scalania podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 1) Dopuszcza si  wydzielenie dzia ki budowlanej, dla której obowi zuje:
 a) szeroko  dzia ki nie mniejsza ni  30 m,
 b) bezpo redni dost p do drogi,  
 c) minimalna powierzchnia dzia ki – 2000 m2.

11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Na terenie oznaczonym symbolem A.1(1)RM, A.2RM A.1(1)RM, A.2RM obowi zuje zakaz 
prowadzenia gospodarki polegaj cej na hodowli zwierz t inwentarskich i ptactwa na skal
przemys ow .
 2) Na terenie oznaczonym symbolem A.1(1)RM, A.2RM obowi zuje ochrona gleby przed 
zanieczyszczeniem, w tym ograniczenie hodowli zwierz t inwentarskich i ptactwa do 50 DPJ. 
Wszystkie gospodarstwa rolne, w których prowadzona b dzie hodowla, musz  posiada
szczelne p yty na nawóz i zbiorniki na gnojowice.  
 3) Teren oznaczony symbolem A.2RM, B.1RM, C.1RM znajduje si  w strefie ochrony 
konserwatorskiej historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja 
obiektów istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga 
uzgodnienia z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
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 4) Budowa ogrodzenia dzia ki lub jej cz ci tylko z materia ów naturalnych.  
 5) Zakaz lokalizacji budowli wy szych ni  12 m npt.
 6) Zakaz likwidowania historycznych podzia ów dzia ek, oznaczonych na rysunku planu poprzez 
ich scalenie oraz zakaz podzia ów poprzecznych. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 2.  
 7) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m2. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. nieprzekraczaj cej 2 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Wszystkie obiekty mieszkalne musz  by  pod czenie do sieci wodoci gowej i sieci 
elektroenergetycznej.  
 2) Wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada  pod czenie do sieci kanalizacji sanitarnej, 
dopuszcza si  tymczasowo odprowadzenie cieków do szczelnych bezodp ywowych zbiorników 
lokalizowanych na dzia ce budowlanej lub innych dopuszczalnych prawem urz dze .
 3) Przy hodowli zwierz t inwentarskich i ptactwa obowi zuje szczelna p yta na nawóz oraz 
szczelny pojemnik na gnojowic .
 4) Ogrzewanie budynków w asne, wykorzystuj ce ród a energii o ograniczonej emisji 
zanieczyszczenia do rodowiska, preferowane: energia s oneczna, energia elektryczna, gaz, 
ekogroszek, itp.  
 5) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Nie dotyczy. 
KARTA TERENU UPR

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

B.1UPR

2 Powierzchnia terenu: 

 1,85 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

 1) Funkcja terenu: us ugi, produkcja, przemys  i przetwórstwo, rzemios o, handel oraz biura 
i magazyny zwi zane z produkcj  i przetwórstwem rolnym.  
 2) Dopuszcza si  funkcj  mieszkaniow  zwi zan  z funkcj  g ówn .
 3) Wykluczenia: przemys  uci liwy wytwarzaj cy ponadnormatywny ha as, zapach i zapylenie 
poza teren w asnej dzia ki i handel o powierzchni wi kszej ni  2000 m2.

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z przepisami odr bnymi.
5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Ochrona rodowiska naturalnego zgodnie z przepisami prawa.  
 2) Teren oznaczony symbolem B.1UPR znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia wody 
pitnej w Z browie.  
 3) Udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca kowitej powierzchni dzia ki min. 
30%, w tym udzia  zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej 
dzia ki. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem B.1UPR znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 1 i ust. 2. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) W granicach terenu przestrze  publiczna nie wyst puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre lonej funkcji:  
 1) Budynki us ugowe, przemys owe, magazynowe oraz inne wynikaj ce z potrzeb, podjazdy, 
infrastruktura techniczna niezb dna dla zaopatrzenia obiektów w media oraz ma a architektura 
taka jak: pergole, altanki, oczka wodne itp.  
 2) Dla projektowanych i modernizowanych budynków obowi zuj  ustalenia:
 a) wysoko  max. do II kondygnacji, cznie z poddaszem,  
 b) wysoko  do kalenicy dachu, lub okapu – max 9,0 m,  
 c) poziom posadzki parteru (0,00) 0,3÷0,6 m npt.  
 d) dla budynków o rozpi to ci do 10 m - dach o nachyleniu 30o do 45o  dwuspadowy lub jego 
kombinacje, dla budynków szerszych rodzaju dachu i jego pokrycia nie ustala si .
 e) pokrycie dachu dla budynków dachówk  lub materia em dachówko podobnym w kolorze 
dachówki.  
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 3) Dopuszcza si  realizacj  ogrodze  przy u yciu materia ów naturalnych lub ywop otów
wygradzaj cych teren zabudowy mieszkaniowej, o wysoko ci nie wy szej ni  1,5 m npt.
 4) czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obr bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni 
dzia ki. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Bezpo redni dost p do terenu zabezpieczaj  drogi publiczne.  
 2) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki. 

10 Szczegó owe zasady i warunki scalenia nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 1) Dopuszcza si  podzia  terenu na zasadach wynikaj cych z przepisów odr bnych.
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren oznaczony symbolem B.1UPR znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja obiektów 
istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga uzgodnienia 
z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Budowa ogrodzenia dzia ki lub jej cz ci tylko z materia ów naturalnych.  
 3) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m2. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. nieprzekraczaj cej 2 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Zaopatrzenie obiektów w wod  z sieci wodoci gowej.
 2) Odprowadzenie cieków do sieci kanalizacji sanitarnej.  
 3) Zaopatrzenie w energi  elektryczn  z sieci elektroenergetycznej.  
 4) Ogrzewanie budynków w asne, wykorzystuj ce ród a energii o ograniczonej emisji 
zanieczyszczenia do rodowiska, preferowane: energia s oneczna, gaz, energia elektryczna, 
ekogroszek, itp.  
 5) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Dla terenu, na którym plan zmieni  dotychczasow  funkcj  terenu, ustala si  stawk
w wysoko ci 30%, pobieran  przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci. 

KARTA TERENU UK

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 B.1UK 
2 Powierzchnia terenu: 

 0,07 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

 1) Funkcja terenu : teren przeznaczony pod wietlic  wiejsk .
4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z przepisami odr bnymi.
5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren oznaczony symbolem B.1UK znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia wody 
pitnej w Z browie.  
 2) Ochrona rodowiska naturalnego zgodnie z przepisami odr bnymi.
 3) Udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca kowitej powierzchni dzia ki min. 
30%.

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem B.1UK znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 1 i ust. 2. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) Obiekt kultury powszechnej.  
 2) Obowi zuje zagospodarowanie terenu elementami ma ej architektury w tym aweczki, 
tablica informacyjna, zaznaczone wyró niaj cym si  elementem architektonicznym wej cie na 
teren dzia ki. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre lonej funkcji:  
 1) Adaptacja istniej cej zabudowy.  
 2) Dopuszcza si  przebudow  obiektu z uwzgl dnieniem pkt 6 ppkt.1. Obowi zuj ce ustalenia:
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 a) wysoko  max do 9 m npt.
 b) poziom posadzki parteru (0.00) 0,3 ÷ 0,6 m npt.,  
 c) dach o nachyleniu 30o do 45o dwuspadowy, dopuszcza si  kombinacj  dachu 
dwuspadowego, pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówkopodobnym w kolorze 
br zowym, grafitowym lub czarnym .  
 3) W ramach zabudowy gospodarczej dopuszcza si :
 a) budynek gospodarczy murowany, sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej, podjazdy, 
miejsca postojowe oraz ma  architektur ,
 b) wysoko  budynku gospodarczego I kondygnacja, do 5,5 m npt., pokrycie dachu identyczne 
jak na budynku g ównym.  
 4) Dopuszcza si  realizacj  ogrodze  przy u yciu materia ów naturalnych lub ywop otów
wygradzaj cych teren zabudowy mieszkaniowej, o wysoko ci nie wy szej ni  1,5 m npt.
 5) czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr bie terenu do 10 % ogólnej powierzchni 
dzia ki. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Bezpo redni dost p do terenu z drogi publicznej.  
 2) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki. 

10 Szczegó owe zasady i warunki scalenia nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 Nie ustala si .
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren oznaczony symbolem B.1UK znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi, modernizacja obiektów istniej cych winna 
nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga uzgodnienia z w a ciwym 
terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Budowa ogrodzenia dzia ki lub jej cz ci tylko z materia ów naturalnych.  
 3) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m2. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. nieprzekraczaj cej 2 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Obiekty winny posiada  pod czenie do sieci wodoci gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 
elektroenergetycznej.  
 2) Ogrzewanie budynków w asne, wykorzystuj ce ród a energii o ograniczonej emisji 
zanieczyszczenia do rodowiska, preferowane: energia s oneczna, gaz, energia elektryczna, 
ekogroszek, itp.  
 3) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Plan nie zmienia dotychczasowej funkcji terenu. 

KARTA TERENU UKr

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 B.1UKr 
2 Powierzchnia terenu: 

 0,1 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

 1) Funkcja terenu : teren przeznaczony pod funkcj  us ug kultu religijnego.  
 2) Kapliczka przydro na i kapliczka przydomowa. 

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z przepisami prawa w uzgodnieniu z w a ciwym konserwatorem zabytków. 
5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Adaptacja i ochrona istniej cych drzew znajduj cych si  na terenie.  
 2) Teren znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia wody pitnej w Z browie.  
 3) Ochrona rodowiska naturalnego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.
 4) Udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca kowitej powierzchni dzia ki min. 
50%.

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem B.1UKr znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 1 i ust. 2.  
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 2) Na terenie oznaczonym symbolem B.1MN/U znajduj  si  obiekty o du ej warto ci 
historycznej wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 
8 ust. 5 - wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do uchwa y:
 a) Kaplica,  
 b) Kapliczka przydro na,
 c) Kapliczka przydomowa. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) W granicach terenu przestrze  publiczna nie wyst puje.
 2) Bry a kaplicy stanowi wa ny dla obszaru akcent architektoniczny. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Adaptacja istniej cej zabudowy.  
 2) Mo liwa realizacja ma ej architektury na warunkach konserwatorskich.  
 3) czna powierzchnia zabudowy ogólnej w obr bie terenu do 50 % ogólnej powierzchni 
dzia ki. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Bezpo redni dost p do terenu zapewnia s siaduj ca z terenem droga publiczna  
 2) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki. 

10 Szczegó owe zasady i warunki scalenia nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 Zakaz scalania. 
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren oznaczony symbolem B.1UKr znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi, modernizacja obiektów istniej cych winna 
nawi zywa  do charakteru zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga uzgodnienia 
z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi.  
 3) Ewentualne ogrodzenia przy u yciu materia ów naturalnych.  
 4) Zakaz lokalizacji wie  i urz dze  technicznych na kaplicy oraz na terenie. 

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Obiekt winien posiada  pod czenie do sieci wodoci gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 
elektroenergetycznej. Dopuszcza si  w okresie przej ciowym budow  szczelnych zbiorników 
bezodp ywowych lub innych  
 dopuszczonych prawem urz dze  do odbioru nieczysto ci p ynnych.  
 2) Ogrzewanie budynków w asne, wykorzystuj ce ród a energii o ograniczonej emisji 
zanieczyszczenia do rodowiska.  
 3) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Nie dotyczy, poniewa  plan nie zmienia funkcji i przeznaczenia terenu. 
KARTA TERENU ZO

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 B.1ZO 
2 Powierzchnia terenu: 

 0,8 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Ogrody przydomowe: ogrody warzywne, sady. 
4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia wody pitnej w Z browie.  
 2) Zgodnie z powszechnie obowi zuj cym prawem w tym zakresie. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem B.1ZO znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 1 i ust. 2. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) W granicach terenu przestrze  publiczna nie wyst puje.
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Dopuszcza si  budow  1. budynku gospodarczego na przechowanie narz dzi oraz takie 
elementy ma ej architektury jak pergole i altanki.  
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 2) Powierzchnia zabudowy ogólnej max. 10% powierzchni dzia ki.  
 3) max. wysoko  zabudowy nie wy sza ni  4 m npt. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Dost p do terenu z dróg istniej cych, granicz cych z dzia k .
10 Szczegó owe zasady i warunki scalania podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 Nie ustala si .
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren oznaczony symbolem B.1ZO znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja obiektów 
istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga uzgodnienia 
z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Ogrodzenie dzia ki lub jej cz ci tylko z materia ów naturalnych.  
 3) Zakaz lokalizacji budowli wy szych ni  15 m npt.
 4) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Plan nie zmienia dotychczasowej funkcji terenu. 
KARTA TERENU MW

1 Oznaczenie na rysunku planu :
 B.1MW 

2 Powierzchnia terenu: 

 0,4 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

 Funkcja terenu:  
 a) g ówna: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  
 b) towarzysz ce: us ugi nieuci liwe, takie jak handel detaliczny, biura i inne analogiczne.  
 c) Obowi zuje ograniczenie uci liwo ci (§ 2, ust.11 niniejszej uchwa y).  
 d) Wykluczenia: stacje paliw, warsztaty samochodowe, hurtownie, przemys  lub wytwórczo
uci liwa.

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Linie zabudowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia wody pitnej w Z browie.  
 2) Ochrona rodowiska naturalnego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

6 Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury 

 1) Teren oznaczony symbolem B.1MW znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 1 i ust. 2. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) Elewacje budynków realizowane wzd u  ulic w ramach zabudowy mieszkaniowej stanowi
b d  domkni cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) W ramach okre lonej funkcji mog  by  realizowane:  
 a) budynki mieszkalne wielorodzinne,  
 b) podjazdy, infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia obiektów w media oraz ma a
architektura, drogi wewn trzne, parkingi, drogi piesze i rowerowe, place zabaw,  
 2) Dla projektowanej zabudowy obowi zuje:
 a) budynki mieszkalne do III kondygnacji, cznie z poddaszem u ytkowym,  
 b) wysoko  budynku – od poziomu terenu do kalenicy max 12 m,  
 c) poziom posadowienia parteru budynku 0,6 – 1,2 m npt. (mierzony zgodnie z przepisami 
odr bnymi),  
 d) dach dwu- lub wielospadowy o nachyleniu 30o do 45o, w dachu okna dachowe i / lub 
wystawki z dachem dwuspadowym o kalenicy ustawionej prostopadle do kalenicy g ównej 
dachu,  
 e) ustawienia kalenicy dachu nie ustala si ,
 f) zabudowa obiektów kubaturowych max. 50% powierzchni dzia ki,  
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 g) pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówko podobnym w kolorze br zowym, 
czerwonym lub grafitowym z warunkiem, e dach b dzie jednorodny w materiale i kolorystyce. 
 3) Dopuszcza si  realizacj  ogrodze , lub ywop otów wygradzaj cych teren zabudowy 
mieszkaniowej, o wysoko ci nie wy szej ni  1,5 m npt. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Bezpo redni dost p do terenu zabezpieczaj ulice klasy lokalnej.  
 2) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki. 

10 Szczegó owe zasady i warunki scalenia nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 1) Dopuszcza si  podzia  terenu na zasadach wynikaj cych z przepisów odr bnych.
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy.
 1) Teren oznaczony symbolem B.1MW znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja obiektów 
istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga uzgodnienia 
z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Budowa ogrodzenia dzia ki lub jej cz ci tylko z materia ów naturalnych.  
 3) Zakaz likwidowania historycznych podzia ów dzia ek, oznaczonych na rysunku planu poprzez 
ich scalenie oraz zakaz podzia ów poprzecznych. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 2.  
 4) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m˛. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. nieprzekraczaj cej 2 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada  pod czenie do sieci wodoci gowej, 
kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej.  
 2) Ogrzewanie budynków indywidualne w asne, preferowane: energia s oneczna, gaz, energia 
elektryczna, ekogroszek, itp.  
 3) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Ustala si  30 % stawk  pobieran  przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci. 
KARTA TERENU U

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 A.1U, B.1U 
2 Powierzchnia terenu: 

 0,93 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

 1) Funkcja terenu : teren przeznaczony pod funkcj  us ugow  – wietlica, sklep itp.  
 2) Wykluczenia: przemys , wytwórczo  uci liwa, handel o powierzchni wi kszej ni  100 m˛,
stacje paliw, warsztaty powoduj ce ponadnormatywny ha as oraz zapylenie. 

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z przepisami odr bnymi.
5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren oznaczony symbolem A.1U znajduje si  w strefie ochrony g ównego zbiornika wód 
podziemnych.  
 2) Teren oznaczony symbolem A.1U, B.1U znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia 
wody pitnej w Z browie.
 3) Ochrona rodowiska naturalnego zgodnie z przepisami odr bnymi.
 4) Udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca kowitej powierzchni dzia ki min. 
30%, w tym udzia  zieleni wysokiej min. 20 %. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem A.1U, B.1U znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi.  
 2) Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 1 i ust. 2. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) W granicach terenu przestrze  publiczna nie wyst puje. Elewacje obiektu realizowane 
wzd u  ulic stanowi  b d  domkni cie przestrzeni publicznej. 

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 
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 1) Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach okre lonej funkcji: Zabudowa 
w postaci budynku us ugowego lub us ugowo – mieszkalnego gdzie us ugi znajdowa  si  b d
w parterze, a mieszkanie na pi trze lub w podwórzu, sieci i urz dzenia infrastruktury 
technicznej, podjazdy, miejsca postojowe oraz ma a architektura,  
 2) Obowi zuj ce ustalenia dla budynku podstawowego:  
 a) wysoko  max. do II kondygnacji, cznie z poddaszem,  
 b) wysoko  zabudowy do kalenicy dachu – max 9,0 m,  
 c) poziom posadzki parteru (0,00) 0,3 ÷ 0,6 m npt.,  
 d) dach o nachyleniu 30o do 45o dwu lub wielospadowy,
 e) pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówko podobnym.  
 3) W ramach zabudowy gospodarczej dopuszcza si :
 a) budynek gospodarczy murowany, wysoko  budynku gospodarczego I kondygnacja, do 5,5 
m npt., pokrycie dachu identyczne jak na budynku g ównym.  
 4) Dopuszcza si  realizacj  ogrodze  przy u yciu materia ów naturalnych lub ywop otów
wygradzaj cych teren zabudowy mieszkaniowej, o wysoko ci nie wy szej ni  1,5 m npt.
 5) czna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obr bie terenu do 60 % ogólnej powierzchni 
dzia ki. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Bezpo redni dost p do terenu z drogi publicznej.  
 2) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki. 

10 Szczegó owe zasady i warunki scalenia nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 Nie ustala si .
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren oznaczony symbolem A.1U, B.1U znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja obiektów 
istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga uzgodnienia 
z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Budowa ogrodzenia dzia ki lub jej cz ci tylko z materia ów naturalnych.  
 3) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m˛. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. nieprzekraczaj cej 2 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Obiekty winny posiada  pod czenie do sieci wodoci gowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 
elektroenergetycznej.  
 2) Ogrzewanie budynków w asne, wykorzystuj ce ród a energii o ograniczonej emisji 
zanieczyszczenia do rodowiska, preferowane: energia s oneczna, gaz, energia elektryczna, 
ekogroszek itp.  
 3) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Plan nie zmienia dotychczasowej funkcji terenu. 
KARTA TERENU US

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 B.1US 
2 Powierzchnia terenu: 

 0,8 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

 1) Funkcja terenu: teren przeznaczony pod funkcj  sportu i rekreacji ( boisko sportowe). 
4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z przepisami odr bnymi.
5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren oznaczony symbolem B.1US znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia wody 
pitnej w Z browie.  
 2) Ochrona rodowiska naturalnego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.
 3) Powierzchnia biologicznie czynna min. 30% w stosunku do powierzchni ca kowitej dzia ki. 
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6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Adaptacja i ochrona istniej cych drzew znajduj cych si  na terenie.  
 2) Teren oznaczony symbolem B.1US znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 1 i ust. 2. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) Teren stanowi przestrze  publiczn , zagospodarowanie terenu zgodnie z ust. 8. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Podstawowe obiekty i zasady zagospodarowania realizowanego w ramach funkcji:  
 a) Boisko do gier zespo owych,  
 b) Budynek socjalny, w którym winny si  znale  toalety, przebieralnia itp. wysoko  max. 9 m, 
max. powierzchnia ogólna budynku 100 m˛, dach wysoki, dwuspadowy, ma a architektura 
w postaci awek, koszy na mieci, wokó  boiska od strony po udniowej i zachodniej nale y
nasadzi  szpaler drzew i szpaler krzewów. 

9 Dost pno komunikacyjna, parkingi

 1) Bezpo redni dost p do terenu z drogi KDL.  
 2) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki. 

10 Szczegó owe zasady i warunki scalenia nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 Nie ustala si .
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren oznaczony symbolem B.1US znajduje si  w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja obiektów 
istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga uzgodnienia 
z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Budowa ogrodzenia dzia ki lub jej cz ci tylko z materia ów naturalnych.  
 3) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m˛. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. nieprzekraczaj cej 2 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Obowi zek ustalenia stawki pobieranej przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci nie 
dotyczy.

Poz. 1213

KARTA TERENU UT

1 Oznaczenie na rysunku planu :
 A.1UT, B.1UT 

2 Powierzchnia terenu: 

 5,63 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja terenu 

 1) Dla funkcji terenu A.1UT:  
 a) g ówna: us ugi turystyczne, w tym pensjonat, domki rekreacyjne, gastronomia,  
 b) dopuszcza si  budow  odr bnego budynku mieszkalnego.  
 2) Dla funkcji terenu B.1UT  
 1) ustala si  zakaz sta ej zabudowy na tym obszarze. 

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Obowi zuj  linie zabudowy jak zaznaczono na rysunku planu – za czniku nr 1.
 2) Pozosta e linie zabudowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren oznaczony symbolem B.1UT znajduje si  na Obszarze Chronionego Krajobrazu rz. 
Nogat, obowi zuje na tym terenie ochrona rodowiska zgodnie z Rozporz dzeniem Wojewody 
Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.  
 2) Teren oznaczony symbolem B.1UT znajduje si  w korytarzu o znaczeniu mi dzynarodowym 
w systemie ECONET – Polska, wskazanym do ochrony przyrody i krajobrazu.  
 3) Teren oznaczony symbolem A.1UT, znajduje si  w strefie ochrony g ównego zbiornika wód 
podziemnych.  
 4) Teren oznaczony symbolem A.1UT, B.1UT znajduje si  w strefie ochrony po redniej uj cia 
wody pitnej w Z browie  
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 5) Teren oznaczony symbolem B.1UT znajduje si  w obszarze bezpo redniego zagro enia 
powodzi , którym jest mi dzywale Nogatu.  
 6) Ustala si  udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca kowitej powierzchni 
dzia ki min. 50%, w tym udzia  zieleni wysokiej min. 20 % w stosunku do pow. biologicznie 
czynnej. 

6 Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury 

 1) Na terenie oznaczonym symbolem B.1UK znajduj  si  obiekty wspó tworz cy klimat 
zabudowy uk adu ruralistycznego wsi - wyró nione na rysunku planu- za czniku graficznym do 
uchwa y. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 6 do uchwa y:
 a) budynek gospodarczy na posesji nr 17. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) W granicach terenu przestrze  publiczna nie wyst puje.

Poz. 1213

8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Podstawowe obiekty i zasady zabudowy na ternie oznaczonym symbolem, A.1UT 
realizowanej w Ramach okre lonej funkcji:  
 a) budynek zamieszkania zbiorowego (hotel, pensjonat), i / lub budynki rekreacyjne,  
 b) podjazdy, miejsca postojowe, sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej dla zaopatrzenia 
obiektów w media,
 c) ma a architektura, taka jak: pergole, altanki, basen k pielowy, oczka wodne itp,  
 d) dopuszcza si  realizacj  mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego lub odr bnego 
budynku jednorodzinnego z gara em,  
 e) dopuszcza si  lokalizacj  budynku gospodarczego,  
 f) dopuszcza si  budow  basenu k pielowego krytego lub / i odkrytego.  
 2) Dla projektowanej zabudowy obowi zuje:
 a) liczba kondygnacji naziemnych: max. II, w tym poddasze u ytkowe,  
 b) poziom posadzki parteru budynku (0,00) 0,3 – 0,6 m npt.,  
 c) wysoko  budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego (pensjonatu) – od poziomu 
terenu do kalenicy max 9 m,
 d) dach dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o, dopuszcza si  kombinacj  dachu 
dwuspadowego,  
 e) pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówkopodobnym w kolorze br zowym, 
grafitowym lub czarnym.  
 3) Dla budynku gospodarczego:  
 a) wysoko  budynku – od poziomu terenu do kalenicy 4,0 - 5,5 m,  
 b) budynek parterowy,  
 c) poziom posadowienia parteru budynku min. 0,2 m npt.,  
 d) dach dwuspadowy, pokrycie dachu tak jak na budynku funkcji g ównej.
 4) Dla projektowanej zabudowy rekreacyjnej obowi zuje:
 a) budynki I kondygnacyjne z antresol  wykorzystan  na sypialnie,
 b) poziom posadzki parteru (0.00) 0,3 ÷ 0,5 m npt.,  
 c) dach dwuspadowy o nachyleniu 30o do 45o,
 d) pokrycie dachu – dachówk  lub materia em dachówkopodobnym w kolorze kolorze 
br zowym, grafioletowym lub czarnym.  
 5) Dla basenu krytego obowi zuje:
 a) wysoko  I kondygnacja max. do 6,5 m npt.,
 b) rodzaju dachu i pokrycia nie ustala si , wyklucza si  pokrycie w kolorze jasnozielonym 
i niebieskim.  
 6) Dopuszcza si  realizacj  ogrodze  przy u yciu materia ów naturalnych lub ywop otów
wygradzaj cych teren zabudowy mieszkaniowej, o wysoko ci nie wy szej ni  1,5 m npt.
 7) Powierzchnia zabudowy ogólnej max. 30% powierzchni dzia ki wyznaczonej pod zabudow
zagrodow .

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Bezpo redni dost p do terenu zabezpiecza droga gminna.  
 2) Miejsca postojowe dla samochodów w ilo ci zabezpieczaj cej potrzeby w asne, wynikaj ce
z funkcji terenu (zgodnie z §5 pkt.2), realizowa  na terenie w asnej dzia ki. 

10 Szczegó owe zasady i warunki scalania podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 1) Zgodnie z przepisami odr bnymi.
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Ustala si  zakaz zabudowy sta ej na obszarze oznaczonym symbolem B.1UT.  
 2) Zakaz lokalizacji budowli wy szych ni  12,0 m npt. (np. maszty antenowe, itp.).  
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 3) Budowa ogrodzenia dzia ki lub jej cz ci tylko z materia ów naturalnych.  
 4) Adaptacja i ochrona istniej cych drzew znajduj cych si  na terenie. 

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Wszystkie obiekty mieszkalne, us ugowe musz  by  pod czone do sieci wodoci gowej, 
kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej.  
 2) Ogrzewanie budynków w asne, wykorzystuj ce ród a energii o ograniczonej emisji 
zanieczyszczenia do rodowiska lub paliwa odnawialne, preferowane: energia s oneczna, gaz, 
energia elektryczna, ekogroszek itp.  
 3) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

Poz. 1213

13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Ustala si  20 % stawk  pobieran  przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci. 
KARTA TERENU IW

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 A.1IW 
2 Powierzchnia terenu :

 2,36 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Urz dzenia techniczne dla pozyskania wody pitnej:  
 a) uj cie wody,  
 b) stacja uzdatniania wody. 

4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z przepisami odr bnymi.
5 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 1) Przestrze  publiczna nie wyst puje. 
6 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Obiekty i urz dzenia do pozyskania wody pitnej, w tym uj cie wody oraz stacja uzdatniania 
wraz z bezpo redni  stref  ochrony, realizowana zgodnie z przepisami odr bnymi dotycz cymi 
urz dze  technicznych.  
 2) Obiekty i budowle niezb dne dla utrzymania bezpiecze stwa sanitarnego.  
 3) Obiekty i budowle niezb dne dla ochrony przed powodzi .

7 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Dost p do terenu z drogi publicznej. 
8 Szczegó owe zasady i warunki scalenia nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 Nie dotyczy. 
9 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Zakaz budowy obiektów innych, nie zwi zanych z funkcj  terenu. 
10 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Doprowadzenie sieci wodoci gowych i energetycznych, kanalizacji sanitarnej, 
teletechnicznej i innej zwi zanej z funkcjonowaniem uj cia wody i ochron  jego 
bezpiecze stwa.. 

11 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 Plan nie zmienia funkcji terenu. 
KARTA TERENU IE

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 C.1IE 
2 Powierzchnia terenu :

 1,16 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Elektrownia biogazowa. 
4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z odr bnymi przepisami prawa. 
5 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 Przestrze  publiczna nie wyst puje.
6 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Budynki i urz dzenia do przetwarzania biomasy w energi  ciepln , linie technologiczne 
Spalarnia biomasy, w tym:  
 a) magazyny na biomas ,
 b) system urz dze  do przesy u energii elektrycznej,  
 2) Maksymalna wysoko  budynków i budowli – 15,0 m,  
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 3) Powierzchni zabudowy nie ustala si .
 4) Linie energetyczne kablowe i napowietrzne cz ce generator wytwarzaj cy pr d z GPZ - tu 
na terenie zak adu oraz dostarczaj ce pr d do GPZ-tu Rakowo w Malborku. 

Poz. 1213

7 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Dost p do terenu z drogi publicznej.  
 2) Na terenie zabezpieczy  ilo  miejsc postojowych dla pracowników i dla samochodów 
niezb dnych do prowadzenia funkcji g ównej.

8 Szczegó owe zasady i warunki scalenia nieruchomo ci obj tych planem miejscowym

 Zgodnie z odr bnymi przepisami prawa. 
9 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Szczegó owe lokalizacje elektrowni biogazowej oraz sieci elektroenergetycznej s u cej do 
zasilania poszczególnych elektrowni wiatrowych, o których mowa w przedmiotowym projekcie 
MPZP zostan  wskazane na etapie „Projektu zagospodarowania terenu” opracowanego do 
w a ciwego projektu budowlanego. 

10 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Pod czenie obiektów do sieci wodoci gowej.  
 2) Energia elektryczna na zasadach gestora sieci.  
 3) Ogrzewanie budynków w asne.
 4) Sie  ciep ownicza do przesy ania wytworzonej energii cieplnej.  
 5) Gospodarka odpadami na zasadach przyj tych na terenie gminy. 

11 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Ustala si  30 % stawk  pobieran  przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci. 
KARTA TERENU ZL

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 A.1ZL, A.2ZL, A.3ZL, A.4ZL, B.1ZL, B.2ZL, B.3ZL, B.4ZL 
2 Powierzchnia terenu: 

 79,86 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Las. Gospodarka le na prowadzona zgodnie z planem urz dzeniowo - le nym.
4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 
5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren oznaczony symbolem A.1ZL znajduje si  w korytarzu o znaczeniu mi dzynarodowym 
w systemie ECONET – Polska, wskazanym do ochrony przyrody i krajobrazu.  
 2) Teren oznaczony symbolem A.1ZL, A.2ZL, A.3ZL, A.4ZL znajduje si  w strefie ochrony 
g ównego zbiornika wód podziemnych.  
 3) Teren oznaczony symbolem A.1ZL, A.2ZL, A.3ZL, A.4ZL, B.1ZL, B.2ZL, B.3ZL, B.4ZL znajduje 
si  w strefie ochrony po redniej uj cia wody pitnej w Z browie., na tych terenach prowadzenie 
gospodarki musi uwzgl dnia  ochron  gruntów i wód powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniem.  
 4) Obowi zuje ochrona rodowiska le nego. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 1) Teren oznaczony symbolem A.3ZL, B.1ZL, B.4ZL znajduje si  w strefie ochrony 
konserwatorskiej historycznego uk adu ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 
8 ust. 1 i ust. 2.  
 2) Teren oznaczony symbolem A.4ZL, B.3ZL, B.4ZL znajduje w strefie ekspozycji „E” uk adu
ruralistycznego wsi. Obowi zuj  ustalenia Rozdzia u I, § 8 ust. 3. 

7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Zgodnie z planem urz dzeniowo – le nym przyj tym przez Regionaln  Dyrekcj  Lasów 
Pa stwowych.  
 2) Dopuszcza si  budow  sieci podziemnych i napowietrznych infrastruktury technicznej 
z zachowaniem przepisów odr bnych, po uprzednim uzgodnieniu przebiegu z zarz dc  terenu. 

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Zakaz wjazdu do lasu z dróg innych ni  wyznaczone.  
 2) Lokalizacji parkingów na terenie lasu nie dopuszcza si .

10 Szczegó owe zasady i warunki scalania oraz podzia u nieruchomo ci obj tych planem 

miejscowym

 Nie ustala si .
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11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Teren oznaczony symbolem A.3ZL, B.1ZL, B.4ZL znajduje si  w strefie ochrony 
konserwatorskiej historycznego uk adu ruralistycznego wsi, nowa zabudowa oraz modernizacja 
obiektów istniej cych winna nawi zywa  do zabudowy regionalnej tego obszaru i wymaga 
uzgodnienia z w a ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.  
 2) Zakaz zabudowy na terenie oznaczonym symbolem A.4ZL, B.3ZL, B.4ZL znajduj cym si
w strefie ochrony ekspozycji „E” uk adu ruralistycznego wsi.
 3) Zakaz lokalizacji reklam na terenach znajduj cych si  w strefie ochrony ekspozycji „E”.  
 4) Zakaz lokalizacji reklam wolnostoj cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej 
historycznego uk adu ruralistycznego wsi z wyj tkiem informacji o prowadzonej dzia alno ci, 
z tym, e powierzchnia reklamy nie mo e przekracza  0,5 m˛. Na pozosta ym terenie dopuszcza 
si  lokalizacj  reklam w granicach w asno ci o pow. nieprzekraczaj cej 2 m2.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Przez teren mog  przechodzi  sieci podziemne i naziemne infrastruktury technicznej. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Obowi zek ustalenia stawki pobieranej przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci nie 
dotyczy, (plan nie zmieni  funkcji terenu). 

KARTA TERENU Zn

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 Zn 
2 Powierzchnia terenu: 

 7,5 ha 
3 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Teren przeznaczony pod ziele  naturaln .
4 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Ochrona terenu przed zanieczyszczeniem.  
 2) Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

5 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren znajduje si  w korytarzu o znaczeniu mi dzynarodowym w systemie ECONET – 
Polska, wskazany do ochrony przyrody i krajobrazu.  
 2) Ochrona rodowiska naturalnego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.
 3) Udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ca kowitej powierzchni dzia ki 90%. 

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 Nie dotyczy. 
7 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Dopuszcza si  budow  sieci podziemnych i napowietrznych infrastruktury technicznej 
z zachowaniem przepisów odr bnych.

9 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Zakaz budowy dróg i parkingów. 
10 Szczegó owe zasady i warunki scalania oraz podzia u nieruchomo ci obj tych planem 

miejscowym

 Nie ustala si .
11 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Zakaz zabudowy obiektów budowlanych, z wyj tkiem urz dze  infrastruktury technicznej.  
 2) Zakaz realizacji reklam w s siedztwie drogi.  
 3) Zakaz realizacji reklam emituj cych zmienne wiat o.

12 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 1) Przez teren mog  przechodzi  sieci podziemne i naziemne infrastruktury technicznej. 
13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at

 1) Obowi zek ustalenia stawki pobieranej przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci nie 
dotyczy, (plan nie zmieni  funkcji terenu). 
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KARTA TERENU TR

Poz. 1213

1 Oznaczenie na rysunku planu 

 TR 
2 Przeznaczenie, funkcja 

 Wa y przeciwpowodziowe, funkcja ochronna. 
3 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 
4 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Teren znajduje si  w korytarzu o znaczeniu mi dzynarodowym w systemie ECONET – Polska 
wskazanym do ochrony przyrody i krajobrazu.  
 2) Ochrona przed zniszczeniem. 

5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 Obj te ochron  konserwatora zabytków. Wszelkie zmiany wymagaj  opinii WKZ. 
6 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 Nie dotyczy. 
7 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 Nie dotyczy. 
8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 1) Wa y przeciwpowodziowe chroni ce tereny zabudowane wsi i tereny rolne przed wodami 
rzeki Nogat.  
 2) Obowi zuj  wszelkie prace s u ce utrzymaniu wa ów w sprawno ci technicznej.  
 3) Dopuszcza si  budow  sieci podziemnych i napowietrznych infrastruktury technicznej 
z zachowaniem przepisów odr bnych oraz uzgodnienia z instytucjami Regionalnym Zarz dem
Gospodarki Wodnej, Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska, Wojewódzkim Zarz dem
Melioracji i innymi zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

9 Szczegó owe zasady i warunki scalania oraz podzia u nieruchomo ci obj tych planem 

miejscowym

 Nie dotyczy. 
10 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 Zakaz zabudowy. 
11 Zasady obs ugi in ynieryjnej

 Nie dotyczy. 
12 Stawki procentowe na podstawie, których ustala si  op at

 1) Obowi zek ustalenia stawki pobieranej przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci nie 
dotyczy, (plan nie zmieni  funkcji terenu). 

KARTA TERENU WS

1 Oznaczenie na rysunku planu: 

 1.WS, 2.1WS, 2.2WS, 3.WS, 4.1WS, 4.2WS, 4.3WS, 4.4WS, 4.5WS, 4.6WS 
2 Przeznaczenie, funkcja 

 1) Wody powierzchniowe, ródl dowe, p yn ce i stoj ce, w tym melioracyjne urz dzenia 
podstawowe i szczegó owe. 

3 Zasady ochrony i kszta towanie adu przestrzennego 

 1) Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 
4 Zasada ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

 1) Ochrona istniej cej zieleni wysokiej i niskiej.  
 2) Ochrona przed zanieczyszczeniem. 

5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej 

 Nie dotyczy. 
6 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

 Nie dotyczy. 
7 Dost pno  komunikacyjna, parkingi

 1) Zapewni  dost pno  w celu utrzymania, czyszczenia i koszenia traw. 
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8 Zasada zagospodarowania terenu, kszta towanie zabudowy 

 Urz dzenia podstawowe  
 1) 1.WS – rzeka Nogat, mi dzynarodowa droga wodna E 70, za zgod  zarz dcy budowa 
pomostów cumowniczych,  
 2) 2.1WS – przekop rzeki Fiszewki, ochrona przed zarastaniem i zanieczyszczeniem,  
 3) 2.2WS – rzeka Fiszewka, ochrona przed zarastaniem i zanieczyszczeniem,  
 4) 4.1WS – kana  Leniwy Nogat, ochrona przed zarastaniem i zanieczyszczeniem,  
 5) 4.2WS - kana  Ap33 Z browo, ochrona przed zarastaniem i zanieczyszczeniem,  
 6) 4.3WS – kana  Ap44 Z browo, ochrona przed zarastaniem i zanieczyszczeniem,  
 7) 4.4WS – kana  Ap46 Z browo, ochrona przed zarastaniem i zanieczyszczeniem,  
 8) 4.5WS – kana  H Z browo, ochrona przed zarastaniem i zanieczyszczeniem,  
 9) 4.6WS – kana  Z browski, ochrona przed zarastaniem i zanieczyszczeniem,  
 Urz dzenia szczegó owe:
 1) 3.WS – rowy melioracyjne, ochrona przed zarastaniem i zanieczyszczeniem. 

9 Szczegó owe zasady i warunki scalania oraz podzia u nieruchomo ci obj tych planem 

miejscowym

 1) Wszystkie cieki wodne, zbiorniki oraz stawy podlegaj  ochronie, czyszczeniu, konserwacji 
i udro nieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przep ywu.

10 Szczegó owe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

 1) Zakaz zabudowy, zasypywania i pog biania.
11 Zasady obs ugi in ynieryjnej:

 1) Dopuszcza si  budow  sieci podziemnych i napowietrznych infrastruktury technicznej 
z zachowaniem przepisów odr bnych.

12 Stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at .

 1) Obowi zek ustalenia stawki pobieranej przez gmin  przy sprzeda y nieruchomo ci nie 
dotyczy, (plan nie zmieni  funkcji terenu). 

Komunikacja.

1. Ustala się system komunikacji na terenie obszaru 
objętego mpzp oparty na drogach publicznych – kla-
sy głównej ruchu przyspieszonego (KDGP), zbiorczej 
(KDZ),  lokalnej (KDL) i dojazdowej (KDD).

2. Funkcja drogi (ulicy), określona w tekście planu, odpo-
wiada przyjętemu oznaczeniu w tekście i na rysunku 
planu.

3. Ustalenia dotyczące poszczególnych dróg, na terenach 
zabudowy zwartej należy kształtować jako ulice:
1) KDGP droga główna, stanowiąca powiązanie krajowe 

łączące Gorzów poprzez Chojnice, Swarożyn (węzeł 
z autostradą A1), Malbork, Elbląg (węzeł z K7) do  
przejścia granicznego w Grzechotkach, od której po-
czątek swój ma droga powiatowa KDL przechodząca 
przez środek wsi Ząbrowo. Po przebudowie drogi 
dK22 odcinek  od skrzyżowania w Starym Polu do 
Jegłownika droga w klasie zbiorczej KDZ. Dla drogi 
ustala się:
a) szerokość pasa drogowego – zgodnie z obowią-

zującymi przepisami – 40 m, w miarę możliwości 
terenowych,

b) szerokość jezdni 7, 0 - 9,0 m, po obu stronach 
pobocze o szerokości min. 1m.

2) KDZ droga zbiorcza, stanowiące podstawową oś 
komunikacyjną dla obsługi obszaru opracowania:
a) szerokość pasa drogowego – zgodnie z obowią-

zującymi przepisami szczególnymi w miarę moż-
liwości terenowych, nie mniej jednak niż 15m.

b) szerokość jezdni 5,5 - 6,5 m,
c) w liniach rozgraniczających drogę w granicach 

zwartej zabudowy - chodnik(i) dla pieszych oraz 
min. jednostronna ścieżka rowerowa, dopuszcza 
się ścieżkę  rowerową łączoną z chodnikiem,

d) oświetlenie ulic na terenie zwartej zabudowy,

e) ochrona nasadzeń przydrożnych – będących śla-
dem historycznych alei.

3) KDL drogi lokalne (na terenie zwartej zabudowy 
wsi – ulice), stanowiące podstawową oś komunika-
cyjną dla obsługi obszaru opracowania, połączone 
z  układem zewnętrznym – drogą K22. Ustala się 
następujące parametry:
a) szerokość pasa drogowego – zgodnie z obowią-

zującymi przepisami szczególnymi min. 12,0 m 
optymalnie - 15 m, w miarę możliwości tereno-
wych.

b) szerokość jezdni 5,5 - 6,5 m,
c) w liniach rozgraniczających drogę w granicach 

zwartej zabudowy - chodnik(i) dla pieszych oraz 
min. jednostronna ścieżka rowerowa, dopuszcza 
się ścieżkę  rowerową łączoną z chodnikiem,

d) oświetlenie ulic na terenie zwartej zabudowy,
e) ochrona nasadzeń przydrożnych – będących śla-

dem historycznych alei.
4) KDD drogi dojazdowe (na terenie zwartej zabudowy 

– ulice), należące do podstawowego układu komu-
nikacyjnego obszaru, oznaczone na rysunku planu  
symbolem KDD. Ustala się następujące parametry:

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczają-
cych – min. 10 m, optymalnie 12,0 m,

2) szerokość jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi, 
nie mniej jednak niż 5,5 m,

3) w pasie drogowym chodniki dla pieszych oraz tam 
gdzie to niezbędne - jednostronna ścieżka rowero-
wa,

4) dopuszcza się miejsca postojowe, jeżeli szerokość w 
liniach rozgraniczających będzie wystarczająca,

5) oświetlenie ulic na terenie zwartej zabudowy,
6) w liniach rozgraniczających ulic realizowane będą 

sieci infrastruktury technicznej, niezbędnej dla za-
opatrzenia w media terenów budowlanych.
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5) KDW drogi wewnętrzne, stanowiące połączenie pod-
stawowego układu komunikacyjnego obszaru planu 
z terenami poszczególnych działek budowlanych, 
do  nich należą ulice oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDW.

  Dla terenu ulic wewnętrznych obowiązuje:
a) szerokość pasa drogowego zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami szczególnymi w miarę możliwości 
terenowych, nie mniej jednak niż 8,0 m,

b) szerokość jezdni dostosowana do przenoszonego 
obciążenia ruchem – min. 3,5 m dla ruchu jedno-
stronnego lub dwustronnego z mijanką lub jezdnia 
pieszo –  jezdna.

5. Dopuszcza się, w liniach rozgraniczających ulicę, prze-
budowę istniejących i budowę nowych sieci infrastruk-
tury technicznej, niezbędnych dla zaopatrzenia terenów  
budowlanych, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy 
lub właściciela terenu.

§ 14

  Infrastruktura techniczna

1) Wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną, w tym: 
sieci elektroenergetyczne, telefoniczne, wodociągowe, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć  gazową dla 
obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy.

2) Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z istniejących 
i nowo projektowanych sieci, włączonych do układu 
sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami  określonymi 
przez operatora systemu dystrybucji, z uwzględnieniem 
następujących uwarunkowań:
a) Objętą opracowaniem przestrzeń planu należy wy-

posażyć w sieć wodociągową w układzie pierścienio-
wym; dopuszcza się niewielkie odgałęzienia sieci w  
układzie promieniowym,

b) Parametry sieci muszą zabezpieczyć potrzeby bytowo 
- gospodarcze istniejącej i projektowanej zabudowy 
realizowanej na obszarze objętym planem oraz  
zabezpieczać potrzebę bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego.

c) Włączenie projektowanej sieci do istniejącego układu 
wodociągowego.

d) Sieć prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, 
dopuszcza się realizację sieci na terenach działek 
prywatnych, pod warunkiem uzyskania zgody od  
właścicieli (nie dotyczy drogi dK22 oznaczonej na 
rysunku planu KDGP).

3) Odprowadzanie ścieków odbywać się będzie do istnie-
jącego i projektowanego układu kanalizacji sanitarnej 
(kierującego ścieki na istniejącą oczyszczalnię  ścieków 
w Starym Polu).
a) Docelowo objętą opracowaniem przestrzeń należy 

uzbroić w sieć ogólnospławnej kanalizacji sanitar-
nej.

b) Sieć kanalizacji sanitarnej, z uwagi na małe różnice 
wysokości terenu, wymusza budowę sieci tłocznej, 
w tym celu należy lokalizować przepompownie  
ścieków, pod które wskazuje się teren oznaczony na 
rysunku plan symbolem ps.

c) Poziom zagłębienia sieci możliwy będzie do określe-
nia na etapie projektu budowlanego sieci kanaliza-
cyjnej.

d) Sieć prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, 
dopuszcza się realizację sieci na terenach działek 
prywatnych, pod warunkiem uzyskania zgody od 
ich  właścicieli (nie dotyczy drogi dK22 oznaczonej 
na rysunku planu KDGP).

4) Odprowadzanie wód opadowych
a) Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, chodni-

ków, podjazdów i parkingów, po ich uprzednim pod-
czyszczeniu, wprowadzić do gruntu lub do lokalnych  
zagłębień (naturalnych lub sztucznie utworzonych), 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych nie 
zanieczyszczonych bezpośrednio do gruntu (zgodnie 
z prawem ochrony środowiska).

c) Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
dachów – do zbiorników lokalizowanych na własnej 
działce i gospodarczych, przy pielęgnowaniu ogrodu  
przydomowego na terenach mieszkaniowych lub do 
celów bezpieczeństwa p. poż. (nie dotyczy drogi dK22 
oznaczonej na rysunku planu KDGP).

6) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala 
się rozbudowę systemu zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, polegającą na:
a) Modernizacji i przebudowie istniejących napowietrz-

nych linii energetycznych niskiego i średniego na-
pięcia, w tym także szczególnie na terenach zwartej  
zabudowy oraz terenach przeznaczonych pod rekre-
ację na linie kablowe.

b) Budowie nowych linii energetycznych kablowych 
i napowietrznych niezbędnych do zaopatrzenia w 
energię elektryczną nowych terenów przeznaczonych 
pod  zabudowę,

c) Budowie nowych stacji transformatorowych w miej-
scu oznaczonym na rysunku planu symbolem E.

d) Obowiązuje oświetlenie ulic lokalnych, dojazdowych 
oraz wewnętrznych na terenach zwartej zabudowy 
wsi. Wskazane oświetlenie ciągów pieszych i pieszo 
-  rowerowych.

e) Nowe podłączenia budynków do sieci elektroener-
getycznej nastąpi na warunkach określonych przez 
właściwy miejscowo zakład energetyczny.

f) Należy zachować, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, strefy wolne od zabudowy pod istniejącymi 
sieciami energetycznymi; szczególnie dotyczy to 
linii  wysokiego napięcia (nie dotyczy drogi dK22 
oznaczonej na rysunku planu KDGP).

6) W zakresie telekomunikacji
1) Budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnej pole-

gającą na:
a) przebudowie istniejących sieci,
b) budowie nowych sieci telekomunikacyjnych,
c) budowie sieci szerokopasmowej

 wraz z infrastrukturą techniczną z nimi związaną, którą 
należy lokalizować na terenach rolnych lub liniach roz-
graniczających drogi publiczne za zgodą właściciela lub  
zarządcy drogi (nie dotyczy drogi dK22 oznaczonej na 
rysunku planu KDGP).

7) Zaopatrzenie w gaz. Ustala się obsługę zabudowy ist-
niejącej i projektowanej z sieci gazowej:
a) Sieć gazowa średniego ciśnienia znajdować się 

będzie w liniach rozgraniczających drogi KDL (nie 
dotyczy drogi dK22 oznaczonej na rysunku planu 
KDGP).

b) Zaopatrzenie budynków w gaz odbywać się będzie 
z sieci rozdzielczej, umieszczonej w drogach dojaz-
dowych i wewnętrznych (nie dotyczy drogi dK22  
oznaczonej na rysunku planu KDGP).

c) Dopuszcza się realizację sieci gazowej na terenach 
działek prywatnych, pod warunkiem otrzymania 
zgody właściciela terenu.
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Rozdział 3
USTALENIA KOŃCOWE

§ 15

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 

Poz. 1213

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Stare Pole

Jan Pawlina

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/11/2010
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 28 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/11/2010
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dotyczy: Rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO OBRĘB ZĄBROWO, GMINA STARE  POLE 
zgodnie z art. 18 ust. 1,2 i 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  z później-
szymi zmianami).
W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu do 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego obrębu Ząbrowo, gmina Stare Pole wniesiono 
na  piśmie 9 uwag z czego nie uwzględniono 3 uwag, a 4 
uwzględniono częściowo.
Wykaz uwag:
1. Trawiński Andrzej
 działka nr 311, Ząbrowo
 Uwaga:
 Dotyczy zwiększenia terenu zabudowy jednorodzinnej 

oraz objęcie zabudową całą działkę.
 Częściowo uwzględniona
 Uzasadnienie:
 Uwaga została uwzględniona częściowo, przychylono 

się do prośby i przeznaczono pas szer. 50 m pod zabu-
dowę mieszkaniowo - usługową (zgodnie z wcześniej  
złożonym wnioskiem P. Trawińskiego). Odrzucono 
natomiast możliwość przeznaczenia całej działki pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uwagi na 
charakter  wsi, która jest wsią historyczną o charakterze 
„ulicówki” wobec czego nadmierna rozbudowa w głąb 
pól uprawnych, które stanowią w tym przypadku ochro-
nę ekspozycji  krajobrazu spowodowałaby zniekształ-
cenie tegoż układu wsi, co wpłynęło by niekorzystnie 
na przestrzeń urbanistyczną.

2. Tuzimek Feliks
 działka nr 290, 289/2, Ząbrowo
 Uwaga:
 Dotyczy powiększenia działki nr 290 z przeznaczeniem 

na rozbudowę istniejącego siedliska oraz przeznaczenia 
działki 298/2 pod budownictwo mieszkaniowe  jedno-
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rodzinne (pas szerokości 50m).
 Częściowo uwzględniona
 Uzasadnienie:
 Na działce nr 290 istnieje możliwość rozbudowy sied-

liska rolniczego w obrębie pasa do 50 m należy reali-
zować zabudowę mieszkaniową (zgodnie z określoną 
funkcją),  natomiast budynki gospodarcze i usługowe 
można realizować na terenie całej działki. Ograniczenie 
to jest podyktowane charakterem wsi (wieś ulicówka), 
jak również  bliskością terenu przewidzianego pod elek-
trownie wiatrową. To samo odnosi się do działki 289/2, 
której również zabudowa została ograniczona do pasa o 
szer. 50 m  przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo 
- usługową.

3. Nakonieczny Mieczysław
 działka nr 197, Ząbrowo
 Uwaga:
 Dotyczy przeznaczenia działki nr 197 pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne.
 Nieuwzględniona.
 Uzasadnienie:
 Nie uwzględniono z uwagi na to, że działka znajduje się 

w streie ochrony układu ruralistycznego i jej rozbudo-
wa jest niewskazana ze względu na zburzenie w/w ukła-
du,  a ponadto znajdują się tu grunty III klasy na które 
trzeba by było złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze, co wiązałoby się z  
nadmiernymi kosztami dla Urzędu Gminy, co w żadnej 
mierze nie jest przewidziane w jej budżecie.

4. Kowalska Teresa
 działka nr 205/2, 205/4, Ząbrowo
 Uwaga:
 Dotyczy przeznaczenia działek nr 205/2 i 205/4 pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 Nieuwzględniona.
 Uzasadnienie:
 Nie uwzględniono z uwagi na to, że działka znajduje 

się w streie ochrony układu ruralistycznego i jej roz-
budowa jest niewskazana ze względu na zburzenie w/w 
układu,  a ponadto znajdują się tu grunty II klasy na które 
trzeba by było złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze, co wiązałoby się z  
nadmiernymi kosztami dla Urzędu Gminy, co w żadnej 
mierze nie jest przewidziane w jej budżecie.

5. Tomasz Januszaniec
 Ząbrowo
 Uwaga:
 Dotyczy zakazu lokalizacji masztów elektrowni wiatro-

wych o wysokości powyżej 100 m.
 Nieuwzględniona.
 Uzasadnienie:
 Obawy P. Januszańca są bezpodstawne, ponieważ 

energetyka elektrowni wiatrowych obecnie jest o tak 
zaawansowanej technologii, co przekłada się również 
na  estetykę turbin i masztów, która absolutnie nie wpły-
nie szpecąco na krajobraz wsi i jej okolic. Planowana 
elektrownia wiatrowa zachowuje wszelkie współcześnie  
obowiązujące normy odnośnie hałasu.

6. Tomasz Januszaniec
 działka nr 265/10, Ząbrowo
 Uwaga:
 W związku z możliwością lokalizacji elektrowni wiatro-

wych, która nie sprzyja rozwojowi turystyki właściciel 
działki wnosi o zastąpienie przeznaczenia działki 265/10 
z  funkcji usług turystycznych na teren użytkowany 
rolniczo z możliwością budowy siedliska rolniczego.

 Częściowo uwzględniona

 Uzasadnienie:
 Ustanowiona funkcja usług turystycznych nie koliduje z 

możliwością założenia siedliska rolniczego, co ujęto w 
karcie terenu dopisawszy możliwość budowy odrębne-
go  budynku mieszkalnego. Odległość przedmiotowej 
działki do terenu, przeznaczonej pod elektrownie wia-
trowe wynosi ponad 1,5 km i oddzielona jest zabudową 
wsi.  Zatem nie jest możliwe odczuwanie jakichkolwiek 
skutków, związanych z usytuowaniem elektrowni wia-
trowej. Ponadto zaznacza się, że technologia elektrowni  
wiatrowej obecnie jest na tak zaawansowanym pozio-
mie, że zachowuje wszelkie współcześnie obowiązujące 
normy odnośnie hałasu.

7. Tomasz Januszaniec
 działka nr 265/11, Ząbrowo
 Uwaga:
 W związku z możliwością lokalizacji elektrowni wiatro-

wych, która nie sprzyja rozwojowi turystyki właściciel 
działki wnosi o zastąpienie przeznaczenia działki 265/11 
z  funkcji usług turystycznych na teren użytkowany rol-
niczo z możliwością budowy siedliska rolniczego tylko 
w części działki 265/11 w pasie działek 265/10, 265/12,  
265/13.

 Częściowo uwzględniona
 Uzasadnienie:
 Ustanowiona funkcja usług turystycznych nie koliduje z 

możliwością założenia siedliska rolniczego, co ujęto w 
karcie terenu dopisawszy możliwość budowy odrębne-
go  budynku mieszkalnego. Odległość przedmiotowej 
działki do terenu, przeznaczonej pod elektrownie wia-
trowe wynosi ponad 1,5 km i oddzielona jest zabudową 
wsi.  Zatem nie jest możliwe odczuwanie jakichkolwiek 
skutków, związanych z usytuowaniem elektrowni wia-
trowej. Ponadto zaznacza się, że technologia elektrowni  
wiatrowej obecnie jest na tak zaawansowanym pozio-
mie, że zachowuje wszelkie współcześnie obowiązujące 
normy odnośnie hałasu.

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/11/2010
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dotyczy:
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

żą do zadań własnych gminy Stare Pole oraz o  zasadach 
ich inansowania dla miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obręb Ząbrowo gm. Stare Pole.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6,  poz. 
41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i 
Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz.  880) oraz z 2010r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155 poz. 1043).
  Przy określeniu inwestycji dla zadań gminy uwzględ-
niono:
I. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy i koszt szacun-
kowy ich realizacji

II. Zasady inansowania zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej.

 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO OBRĘBU ZĄBROWO, GMINA STARE 
POLE, NIE RODZI KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH BU-
DŻET  GMINY, ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ PROGNOZĄ 
SKUTKÓW FINANSOWYCH.
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go  planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 
Ząbrowo, gmina Stare Pole sporządzono prognozę 
skutków inansowych uchwalenia planu. Dokument 
jest dostępny w  Urzędzie Gminy Stare Pole.

III. Uzasadnienie
 W ramach procedury planistycznej na podstawie art. 17 

pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym dla miejscowe-


