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 UCHWAŁA Nr XXVII/203/2009
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci obrCbu geodezyjnego Krynica Morska dla czCWci północnej miasta.

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

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

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 

45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 

1237, Nr 220 poz. 1413) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 

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

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

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

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 

poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i nr 223 poz. 1458) 

Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Maj>c na uwadze ustalenia “Studium uwarunkowaM i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej” 

uchwalonego uchwał> nr III/24/02 Rady Miasta Krynica Morska 

z 30 grudnia 2002 r. uchwala siC miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego Krynica 

Morska dla czCWci północnej miasta, zwany dalej ,,planem”, 

obejmuj>cy teren o powierzchni 173,85 ha, w granicach które 

przebiegaj>:

— od południa i wschodu – wzdłuc południowej granicy 

działki nr 168/8 do Marynarzy, nastCpnie ulic> GdaMsk> 

z jej wł>czeniem, wzdłuc wschodniej granicy działki 

nr  167/130 do ulicy Przyjaani i wzdłuc niej do ulic Sien-

kiewicza i bołnierzy do ulicy GdaMskiej; nastCpnie wzdłuc 
ulicy Wodnej do działek nr 643 i 687/2 z ich wł>czeniem 

i wzdłuc działek nr 27/2 i 28/24 nie wł>czaj>c ich;

— od północy i zachodu – wzdłuc ulic Wojska Polskiego, 

Korczaka i Młodziecy (nie wł>czaj>c ich), wzdłuc ulicy 

beromskiego w kierunku Zatoki, a nastCpnie północn>   

granic> działki nr 663/1 i wzdłuc wyjWcia na placC na 

przedłuceniu ulicy Przyjaani; nastCpnie na zachód do 

północnej granicy działki nr 685/1, dalej do morskiej 

przystani rybackiej i wzdłuc północnej granicy działki 

nr 69/2; od zachodu wzdłuc duktu leWnego ł>cz>cego 

ul. GdaMsk> z Zatok> i maj>cego swój pocz>tek  N a 

działce nr 12 przy ul. GdaMskiej;

— z obszaru opracowania wył>czono teren zamkniCty, 

którego granice wyznaczono na rysunku planu.

§ 2

1. Ustala siC podział na 90 terenów oznaczonych symbolami 

od 1 do 90, a dla komunikacji na 44 tereny, oznaczone 

symbolami od 01 do 044, ich przyblicon>  powierzchniC 

oraz ich przeznaczenie wg nastCpuj>cej klasyfi kacji:

 Tereny zabudowy usługowej:

 U – Tereny zabudowy usługowej

 UK – Tereny zabudowy usługowej – kultury

 USK – Tereny zabudowy usługowej sakralnej i koWcielnej

 Upl – Tereny zabudowy usługowej – obsługi ucytkowników 

placy nadmorskiej

 UT – Tereny zabudowy usługowej – turystyki, wypoczynku 

i rehabilitacji

 

 UTs – Tereny zabudowy usługowej – turystyki, wypoczynku 

i rehabilitacji z dopuszczeniem obiektów sezonowych

 US – Tereny sportu i rekreacji

 RU – Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach ryba-

ckich

 UP – Tereny parkingów

 Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej:

 MU – Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

 MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 

dopuszczeniem usług

  Tereny zieleni:

  ZL –Tereny lasów

 ZLu –Tereny leWne z dopuszczeniem sezonowego ucytko-

wania usługowego

 ZPL –Tereny parków leWnych

 ZP – Tereny zieleni urz>dzonej

 ZE – Tereny zieleni o wiod>cej funkcji ekologicznej

 Tereny infrastruktury:

 It – Tereny wałów przeciwpowodziowych

 K – Tereny urz>dzeM kanalizacji

 E – Tereny urz>dzeM elektroenergetycznych

 W – Tereny urz>dzeM wodoci>gowych

 Tereny komunikacji:

      publicznej:

 KD-Z – Tereny publicznych dróg zbiorczych

 KD-D – Tereny publicznych dróg dojazdowych

 KD-X – Tereny publicznych ci>gów pieszo – jezdnych    

   wewnCtrznej:

 KDW – Tereny dróg wewnCtrznych

2. Przeznaczeniem terenu moce być wiCcej nic jedna funkcja 

według klasyfi kacji przyjCtej w ustCpie 1 niniejszego para-

grafu.

3. Funkcja dopuszczalna jako uzupełnienie przeznaczenia 

podstawowego jest to funkcja wystCpuj>ca w zwi>zku z 

przeznaczeniem podstawowym terenu, nie zaW jako funkcja 

odrCbna, mog>ca wystCpować samodzielnie. Musi być 
zrealizowana na tej samej działce budowlanej co prze-

znaczenie podstawowe, któremu towarzyszy, chyba ce 

regulacje w karcie terenu stanowi> inaczej.

4. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 

dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla 

poszczególnych terenów, zawarte s> w kartach terenów 

od § 8 do § 141. Zakres funkcji dopuszczonych na danym 

terenie jest ograniczony regulacjami zawartymi w karcie 

danego terenu.

5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego dla obszaru opracowania planu:

1) Zagospodarowanie czCWci terenu nie moce ograniczać 
mocliwoWci zagospodarowania pozostałej jej czCWci, 

zgodnego z zasadami ustalonymi w niniejszej uchwa-

le.

2) Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

a) realizacja ustaleM planu w zakresie obrony cywilnej 

polega na uwzglCdnieniu lokalizacji ukryć w plano-

wanych do realizacji budowlach ucytecznoWci pub-

licznej;

b) przestrzenie publiczne arancować w sposób zapew-

niaj>cy warunki publicznej aktywnoWci, m.in. poprzez 
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  czyteln> organizacjC ci>gów pieszych, placów; wy-

posacanie przestrzeni w niezbCdne obiekty małej 

architektury, urz>dzon> zieleM; zapewnienie odpo-

wiedniego oWwietlenia przestrzeni i podWwietlenie 

obiektów budowlanych;

c) regulacje ogrodzeM polegaj>ce na ustaleniu zasad 

kształtowania ogrodzeM od przestrzeni publicznych 

– wymagaj>cych zgłoszenia właWciwemu organowi 

zgodnie z ustaw> Prawo Budowlane;

d) terenami publicznymi w obszarze objCtym planem s> 

nastCpuj>ce tereny:

  — tereny zieleni;

  — tereny dróg publicznych.

3) Wskaaniki regulacyjne dla zabudowy:

a) intensywnoWć zabudowy wyracona przez:

  — powierzchniC zabudowy;

  — wysokoWć zabudowy;

b) wielkoWć działki;

c) powierzchnia biologicznie czynna;

d) szerokoWć elewacji frontowej;

e) geometria dachu.

6. Stawki procentowe dla poszczególnych terenów połoco-

nych na obszarze opracowania planu, na podstawie których 

ustala siC opłatC, o której mowa w Ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, okreWlono w pkt 10 

kart poszczególnych terenów od § 8 do § 141 niniejszej 

uchwały.

7. Dopuszcza siC wznoszenie tymczasowych obiektów bu-

dowlanych na czas nie dłucszy nic 120 dni oraz tymcza-

sowych znaków reklamowych na całym obszarze planu, 

z wyj>tkiem zakazów zawartych w ustaleniach szczegóło-

wych, w kartach terenów: od § 8 do § 97 w pkt 4 i od § 98 

do § 141 w pkt 9.

§ 3

1. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) Ochrona ekspozycji obszaru planu od strony Zalewu i 

Zatoki GdaMskiej polegaj>c> na:

a) utrzymaniu ukształtowania terenu oraz charaktery-

stycznych dla Mierzei WiWlanej elementów krajobrazu 

kulturowego,

b) ochronC obiektów zabytkowych w zakresie ustalonym 

w kartach terenu oraz wynikaj>cym z odrCbnych 

przepisów.

2. Na obszarze opracowania planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 

zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

1) Na obszarze planu wystCpuj> nastCpuj>ce formy ochro-

ny przyrody:

a) Park Krajobrazowy „Mierzeja WiWlana”;

b) Obszary Natura 2000:

— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany 

i Mierzeja WiWlana” PLH280007:

— siedliska lasów mieszanych i borów na wydmach 

nadmorskich;

— siedliska borów i lasów w podmokłych zagłCbie-

niach;

  c) stanowiska gatunków objCtych ochron> Wcisł>:

— bagno zwyczajne;

— dziCgiel nadbrzecny;

— paprotka zwyczajna;

— wiciokrzew pomorski;

— widłak jałowcowaty;

2) Na obszarze planu wystCpuj> planowane formy ochrony 

przyrody:

a) otulina rezerwatu przyrody „Wielbł>dzi Garb”;

3) Na obszarze planu wystCpuj> drzewa o cechach pre-

dysponuj>cych do ochrony.

4) Zachowanie i wzmocnienie osnowy ekologicznej po-

przez racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej obszaru planu.

5) Ochrona istniej>cego drzewostanu – w pierwszym etapie 

rozpoczCtego procesu budowlanego nalecy sporz>dzić 
inwentaryzacjC zieleni w celu zidentyfi kowania cennych 

okazów.

6) Ochrona otwartego krajobrazu wybrzecy nadzalewo-

wych.

7) Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej 

z dopuszczeniem modernizacji istniej>cych i realizacji 

nowych stacji na terenach: 74.UT, 77.UT z wykluczeniem 

stacji wolnostoj>cych w formie masztów i wiec.

§ 4

  Na obszarze opracowania planu znajduj> siC nastCpuj>ce 

tereny i obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na podstawie 

odrCbnych przepisów:

1) Fragment obszaru opracowania planu połocony jest w 

granicach morskiej przystani rybackiej; wszelkie zmiany 

sposobu ucytkowania i zagospodarowania terenu nalecy 

uzgodnić z właWciwym terytorialnie organem administra-

cji morskiej.

2) Zgodnie z Ustaw> o obszarach morskich Rzeczypospo-

litej Polskiej i administracji morskiej i Rozporz>dzeniem 

Rady Ministrów w sprawie okreWlenia minimalnej i mak-

symalnej szerokoWci pasa technicznego i ochronnego 

oraz sposobu wyznaczania ich granic, teren objCty 

opracowaniem planu znajduje siC w obszarze pasa 

nadbrzecnego brzegu morskiego. Wszystkie zmiany 

sposobu ucytkowania (w tym zmiany zadrzewieM i zale-

sieM) i zagospodarowania terenu połoconego w obrCbie 

pasa nadbrzecnego brzegu morskiego nalecy uzgodnić 
z właWciwym terytorialnie organem administracji mor-

skiej.

3) Teren objCty planem znajduje siC w obszarze bezpo-

Wredniego zagrocenia powodzi>. Na obszarze planu, dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

4) Dla obszaru planu nalecy załocyć utworzenie i utrzy-

manie ochrony przeciwpowodziowej od strony Zalewu 

WiWlanego przed wod> 200- letni> (poziom bezpieczeM-

stwa 200), a od strony Zatoki GdaMskiej przed wod> 

50- letni> (poziom bezpieczeMstwa 50).

5) Obszar planu znajduje siC na terenie Parku Krajobrazo-

wego „Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> prze-

pisy prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego   

w kompetencji Wojewody.

6) Obszar planu połocony jest w całoWci w zasiCgu Spe-

cjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i 

Mierzeja WiWlana” PLH280007 i w czCWci w zasiCgu 

Specjalnej Ochrony Ptaków Zalew WiWlany PLB280010. 

W odniesieniu do tych obszarów obowi>zuje ustawa o 

ochronie przyrody, w której „Zabrania siC podejmowania 

działaM mog>cych w istotny sposób pogorszyć stan 

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roWlin i 

zwierz>t, a takce w istotny sposób wpłyn>ć negatywnie 

na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 2000”. Ponadto dla obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków Zalew WiWlany PLB280010 obowi>zuje 

Rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska w sprawie obsza-

rów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

7) CzCWć obszaru planu, w granicach jak na rysunku 

planu, znajduje siC w granicach zabytkowego układu 
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ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8) Dokumentacja techniczna inwestycji projektowanych 

na obszarze planu wymaga uzgodnienia z właWciwymi 

organami obronnoWci i bezpieczeMstwa paMstwa ze 

wzglCdu na wystCpuj>c> infrastrukturC incynieryjn>.

§ 5

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-

munikacji:

1) Ustala siC nastCpuj>c> klasyfi kacjC dróg publicznych:

a) ulice zbiorcze, oznaczone symbolem KD-Z;

b) ulice dojazdowe, oznaczone symbolami KD-D;

c) ci>gi piesze, pieszo-rowerowe i pieszo jezdne, ozna-

czone symbolami KD-X.

2) Ustala siC drogi wewnCtrzne, oznaczone symbolami 

KDW i stanowi>ce dojazd indywidualny do zespołów 

zabudowy.

3) Ogólne zasady obsługi parkingowej:

a) dla nowo realizowanej zabudowy zgodnie z przezna-

czeniem ustalonym w planie:

— w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 

2 miejsca postojowe na 1 dom;

— w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 

1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodat-

kowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkaM;

— w zabudowie jednorodzinnej z pokojami goWcin-

nymi – 1 miejsce parkingowe na 1 pokój;

— w hotelach i zabudowie pensjonatowej – 1 miejsce 

parkingowe na 1 pokój lub apartament;

— w zabudowie usługowej – 3 miejsca parkingowe 

na 100 m2 powierzchni ucytkowej;

— w zabudowie usługowej z zakresu gastronomii 

– 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc konsump-

cyjnych;

— dla terenów dla sportu i rekreacji – 1 miejsce par-

kingowe na 15 ucytkowników.

§ 6

  Ustala siC nastCpuj>ce zasady obsługi obszaru urz>dze-

niami i sieciami infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej;

2) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

3) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – zgodnie z szczegółowymi zapisami zawartymi 

w kartach terenów od § 8 do § 141.

4) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

5) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

6) Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

2. Na całym obszarze planu dopuszcza siC lokalizacjC dróg 

wewnCtrznych, małych obiektów i sieci infrastruktury tech-

nicznej oraz podziemnych sieci infrastruktury miejskiej. 

Dopuszcza siC modernizacjC istniej>cych urz>dzeM i sieci 

infrastruktury technicznej. Nie ustala siC wielkoWci działek 

budowlanych przeznaczonych dla urz>dzeM infrastruktury 

technicznej.

3. Lokalizacja infrastruktury technicznej w publicznych dro-

gach wojewódzkich zgodnie z Ustaw> o drogach publicz-

nych.

4. Zaleca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiCcia 

na liniC kablow> zlokalizowan> w drogach.

§ 7

   WyjaWnienie pojCć ucytych w planie:

  1) Działka – działka budowlana w rozumieniu przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

i innych odrCbnych przepisów prawa powszechnie obo-

wi>zuj>cego.

  2) Elewacja frontowa – przynajmniej jedna elewacja budynku 

połocona od strony przyległego ci>gu komunikacyjnego 

lub terenu publicznego, o ile zapisy w kartach poszcze-

gólnych terenów nie stanowi> inaczej; nie wlicza siC do 

ustalonej w planie szerokoWci elewacji frontowej czCWci 

budynku, której elewacja jest cofniCta od elewacji fronto-

wej w gł>b działki na co najmniej 3 m i jej szerokoWć nie 

przekracza szerokoWci elewacji frontowej.

  3) Fasada – reprezentacyjna elewacja budynku.

  4) Forma bryły – zewnCtrzny kształt przestrzenny budynku, 

w tym kształt dachu, proporcje wymiarów jego rzutu do 

wysokoWci do gzymsu lub okapu, proporcje płaszczyzny  

Wciany elewacji do płaszczyzny dachu, wielkoWć i kształt 
otworów okiennych, artykulacja i materiał elewacji.

  5) IntensywnoWć zabudowy – wartoWć wyracona procentem 

powierzchni zabudowy działki i dopuszczaln> wysokoWci> 

zabudowy.

  6) Kolor tradycyjny dachówki ceramicznej – naturalny kolor 

wypalonej gliny lub odcienie od szaroWci do grafi tu.

  7) Kształt dachu – płaski, dwu- lub wielospadowy; w dachach 

dwu- lub wielospadowych dopuszcza siC naczółki, okna 

dachowe i lukarny tego samego rodzaju, harmonijnie 

wpisane w połać dachow>, o ile zapisy w kartach po-

szczególnych terenów nie stanowi> inaczej; rozbudowa 

budynków nie przekraczaj>ca 20% powierzchni zabudowy 

budynku istniej>cego nie wymaga stosowania ustaleM 

dotycz>cych kształtu dachu.

  8) Linie zabudowy nieprzekraczalne – linie ograniczaj>ce 

obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie budynków 

oraz budowli okreWlonych w ustaleniach planu; linie nie 

dotycz> okapów i gzymsów wysuniCtych nie wiCcej nic 
0,8 m oraz balkonów, wykuszy wysuniCtych nie wiCcej 

nic 1,3 m, zadaszeM nad wejWciami, ryzalitów, przedsion-

ków, schodów zewnCtrznych, pochylni, tarasów, czCWci 

podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia 

w kartach nie wnosz> inaczej.

  9) Linie zabudowy obowi>zuj>ce – linie zabudowy nieprze-

kraczalne, na których nalecy sytuować co najmniej 40% 

szerokoWci elewacji budynku, o ile ustalenia w kartach nie 

stanowi> inaczej.

10) Obiekt zabytkowy – zabytek nieruchomy, wpisany do 

rejestru zabytków lub objCty ochron> konserwatorsk> 

na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, bCd>cy w rozumieniu przepisów o go-

spodarce nieruchomoWciami nieruchomoWci> budynkow> 

lub nieruchomoWci> gruntow>.

11) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy 

pokryty roWlinnoWci> oraz woda powierzchniowa  Na działce 

budowlanej, a takce 50% sumy nawierzchni:

— tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe 

trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich 

naturaln> wegetacjC o powierzchni nie mniejszej nic 
10 m2;

— parkingów o nawierzchniach cwirowych (grysowych) 

lub pokrytych acurowymi płytami wypełnianych hu-

musem i obsianych np. traw> (parkingi zielone).
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12) Powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod zabu-

dowC) wyznaczona przez rzut pionowy najdalej wysuniC-

tych zewnCtrznych krawCdzi budynku na powierzchniC 

terenu (na danej działce budowlanej, posesji) okreWlona 

jest wielkoWci> wyracon> w metrach kwadratowych b>da 
stosunkiem, wyraconym w procentach powierzchni zabu-

dowy do powierzchni działki budowlanej.

   Do powierzchni zabudowy nie wlicza siC:

— powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci nie 

wystaj>cych ponad powierzchniC terenu istniej>ce-

go,

— powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów 

zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, markiz, 

wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego 

i zabudowy tymczasowej.

13) Rekompozycja – zmiana formy zespołu lub budynku (kom-

pozycji elewacji i/lub detalu, materiałów, formy dachu) 

z dostosowaniem do ustaleM zawartych w planie.

14) Stawka procentowa – podstawa do naliczenia jednorazo-

wej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlona w sto-

sunku procentowym do wzrostu wartoWci nieruchomoWci 

w zwi>zku z uchwaleniem planu, na zasadach okre-

Wlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.

15) Tereny do zagospodarowania zieleni> – ze wzglCdów kra-

jobrazowych i w celu wzmocnienia osnowy ekologicznej 

(zieleM przydomowa, enklawy zieleni, dopełnienia głów-

nych ci>gów zieleni), zlokalizowane w obrCbie terenów 

przeznaczonych pod zabudowC, na których dopuszcza 

siC sytuowanie urz>dzeM technicznych niezbCdnych do 

realizacji funkcji podstawowej, małej architektury oraz 

innych form zagospodarowania ustalonych w punkcie 4.1. 

kart poszczególnych terenów o ile ustalenia w kartach nie 

stanowi> inaczej.

16) Urz>dzenia parkowe – urz>dzenia małej architektury, 

ucytkowe, do rozmieszczenia na terenie przeznaczonym 

do rekreacji codziennej, wypoczynku czy zabaw, w formie 

terenowych akcesoriów rekreacyjnych i sportowych np. 

pochylni dla deskorolek, stołów do gry w tenisa, Wciecek 

dydaktycznych, urz>dzeM do zabaw dla dzieci, miejsc do 

grillowania, ławek, altan ogrodowych, itp.

17) Wymagania parkingowe – wymagana minimalna liczba 

miejsc postojowych, któr> nalecy zapewnić na terenie 

działki budowlanej stanowi>cej przedmiot inwestycji.

18) WysokoWć zabudowy (budynku) podana w karcie terenu 

słucy do okreWlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu 

projektowanych budynków:

a) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji to dopusz-

czalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowa-

nych budynków, przy czym przez poddasze ucytkowe 

rozumie siC kondygnacjC w dachu stromym z pomiesz-

czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

b) wysokoWć jako pionowy wymiar budynku wyracony w 

metrach, liczony od poziomu projektowanego lub urz>-

dzonego terenu przed wejWciem głównym do budynku 

do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych b>da 
górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej, gzymsu lub attyki 

(nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych), 

o ile ustalenia w kartach terenów nie wnosz> inaczej.

19) Zabudowa sezonowa – budynki zwi>zane z obsług> 

turystyki ucytkowane w sezonie letnim, o parametrach 

ustalonych w kartach terenu (nie dotyczy zabudowy 

tymczasowej).

20) Znaki reklamowe:

a) reklama – znak stały wolnostoj>cy lub lokalizowany na 

obiektach budowlanych, dla którego ustala siC:

— formC: plakat, nieoWwietlona plansza, napis na 

markizie, oWwietlona plansza lub kaseton, ekran 

reklamowy (bilboard, banner, transparent);

— treWć – informacja szersza nic nazwa lokalu 

usługowego, nie zwi>zana z jego siedzib> (np. 

zawieraj>ca asortyment usług lub towarów i slogan 

reklamowy);

b) szyld – znak zawieraj>cy wył>cznie logo fi rmowe oraz 

informacje o nazwie fi rmy, rodzaju i prowadzonej dzia-

łalnoWci.

21) Tymczasowe znaki reklamowe: znaki reklamowe lokali-

zowane na czas okreWlony, lecz nie dłucej nic na 120 dni 

w formie bannerów, transpatentów, plansz i plakatów.

§ 8 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 1.ZLu

2. Powierzchnia: 6,27 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny leWne z dopuszczeniem 

sezonowego ucytkowania usługowego.

 Dopuszcza siC organizowanie obozów letnich i biwaków z 

zapleczem sanitarnym.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy z wyj>tkiem 

zabudowy tymczasowej;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu – dotyczy 

jedynie zagospodarowania tymczasowego;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wolno stoj>ce, zadaszone o wielkoWci 

dostosowanej do wymogów segregacji odpadów; 

wzdłuc ci>gów pieszych przenoWne, w formie dosto-

sowanej do zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z wykluczeniem 

przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

— na terenie wyznaczonym liniamfi  zabudowy dopusz-

cza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funkcjonalnie 

z zagospodarowaniem terenu zrealizowanym na 

podstawie  ustaleM niniejszej uchwały; poza liniami 

zabudowy dopuszcza siC zagospodarowanie tymcza-

sowe zwi>zane z organizowaniem obozów letnich i 

biwaków;

g) inne:

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-

go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 

planu;

—  dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zachowanie istniej>cego drzewostanu;
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— słucebnoWć przejazdu do terenu 2.ZL;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy – nie ustala siC;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu – nie ustala siC;

d) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zagospodarowaniem 

terenu i zabudow> zrealizowan> na podstawie usta-

leM niniejszej uchwały – dopuszcza siC tymczasowe 

obiekty budowlane niepoł>czone trwale z gruntem, ta-

kie jak przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne 

lub o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 

formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 

obiektu nie wiCkszej nic 100 m2 i wysokoWci do 5 m;

e) inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

c) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – poprzez dukty leWne oraz teren 

03.ZL/KDW;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 9 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 2.ZL

2. Powierzchnia: 5,42 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, którego 

orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku pla-

nu;

b) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego;

c) prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

d) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy poprzez tereny 

03.ZL/KDW, 1.Zlu, 3.UT;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokali-

zacji parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.
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10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 10 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 3.UT

2. Powierzchnia: 4,30 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Na terenie do zagospo-

darowania zieleni> pozostawia siC przeznaczenie leWne.

 Na działce  Dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 

powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 10000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 15%

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— teren do zagospodarowania zieleni> – pozostawia 

siC leWne przeznaczenie terenu;

—  dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— poprawa warunków bioklimatycznych i krajobrazo-

wych poprzez przeWwietlanie drzewostanu – czCW-
ciowa wycinka drzew liWciastych i podszytu;

— miejsca parkingowe projektować jako parkingi zielo-

ne;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – istniej>ca zabu-

dowa do rekompozycji;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m.

f)  inne:

— w budynkach zlokalizowanych przy ul. Marynarzy 

– fasady od strony ul. Marynarzy;

— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

wiCksza nic 600 m2 i nie mniejsza nic 60 m2; dopusz-

cza siC ł>czenie w zespoły pojedynczych budynków 

jednokondygnacyjnymi ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC 2 drzewa o cechach predyspo-

nuj>cych do ochrony – zachowanie i pielCgnacja;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w granicach terenu znajduje 

siC stanowisko archeologiczne; wszelkie prace ziemne oraz 

zmiana sposobu zagospodarowania terenu wymaga uzy-

skania pozwolenia właWciwego konserwatora zabytków.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy i poprzez teren 

03.ZL/KDW;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.
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c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 11 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 4.E

2. Powierzchnia: 0,004 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM elektroenergetycz-

nych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – dostosowana do potrzeb 

technologicznych;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych.

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych – 1;

— pionowy wymiar budynku – nie ustala siC;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu – nie ustala siC
d) inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego za-

grocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, które 

mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wymagane jest 

uzyskanie od właWciwego terytorialnie organu zwolnienia 

z zakazów okreWlonych w Prawie Wodnym;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 12 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 5.W

2. Powierzchnia: 0,01 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej - nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani – terenu 08.ZL/

KDW;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:
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a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 13 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 6.ZL

2. Powierzchnia: 10,57 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego i pieszo-

rowerowego, którego orientacyjny przebieg przedsta-

wiono na rysunku planu;

b) prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

c) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

b) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

c) na terenie znajduj> siC siedliska borów i lasów w pod-

mokłych zagłCbieniach w obrCbie Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” 

PLH280007;

d) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy i od terenów 

03.ZL/KDW i 08.ZL/KDW;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokali-

zacji parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 14 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 7.W

2. Powierzchnia: 0,008 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani – terenu 08.ZL/

KDW;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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§ 15 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 8.ZP

2. Powierzchnia: 0,36 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 90%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— lokalizacja urz>dzeM parkowych;

f)  inne:

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-

go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 

planu w formie schodów terenowych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 16 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 9.K

2. Powierzchnia: 0,007 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM kanalizacji sani-

tarnej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej - nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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§ 17 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 10.UR,Upl

2. Powierzchnia: 0,56 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny obsługi produkcji w gospo-

darstwach rybackich, tereny zabudowy usługowej – obsługi 

ucytkowników placy nadmorskiej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 2000 m
2

;

b) powierzchnia zabudowy – dla terenu znajduj>cego siC 

poza granicami przystani do 40%, a dla terenu przysta-

ni do 50% terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi 

liniami zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu przystani 

– nie mniej nic 70%, a dla terenu poza granicami przy-

stani nie mniej nic 30%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów; wzdłuc ci>gu pieszego przenoWne, w formie   

dostosowanej do zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego lub 

pieszo-rowerowego wzdłuc wschodniej granicy te-

renu, którego orientacyjny przebieg przedstawiono 

na rysunku planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2, a dla dominanty – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m, a dla dominanty 

do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 16 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

f)  inne:

— reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji;

—  dopuszcza siC lokalizacjC dominanty w formie plat-

formy widokowej lub lokalu ucytkowego np. kawiarni, 

restauracji z widokiem na morze, na fragmentach 

zabudowy o ł>cznej powierzchni rzutu nie przekra-

czaj>cej 5% dopuszczalnej powierzchni zabudowy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) czCWć terenu połocony jest w granicach morskiej przy-

stani rybackiej, a czCWć w pasie ochronnym brzegu 

morskiego; wszelkie zmiany sposobu ucytkowania 

i zagospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWci-

wym terytorialnie organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy, a od ci>gu 

pieszego 043.KD-X jedynie dojWcie piesze i ci>g rowe-

rowy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 

miasta Krynica Morska.
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11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 18 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 11.UT

2. Powierzchnia: 0,11 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy i 

pomiCdzy liniami zabudowy, a pasem drogowym 

ul. Marynarzy – dopuszcza siC obiekty tymczasowe 

zwi>zane funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zre-

alizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 13 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady od strony ul. Marynarzy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy, a od ci>gu 

pieszo-jezdnego 043.KD-X jedynie dojWcie piesze i ci>g 

rowerowy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
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10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 19 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 12.Upl,UP

2. Powierzchnia: 0,94 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – ob-

sługi ucytkowników placy nadmorskiej, tereny parkingów.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 2000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 15%, lecz nie wiCksza nic 
250 m2 dla jednego obiektu;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 

ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— poza terenem do zagospodarowania zieleni> – po-

prawa warunków bioklimatycznych i krajobrazowych 

poprzez przeWwietlanie drzewostanu – czCWciowa 

wycinka drzew liWciastych i podszytu;

— miejsca parkingowe projektować jako parking „zie-

lony” o nawierzchni cwirowej (grysowej) lub pokrytej 

acurowymi płytami wypełnianymi humusem i obsia-

nymi np. traw>, z udziałem zieleni wysokiej – izola-

cyjnej;

— warunkiem realizacji zabudowy jest lokalizacja ogól-

nodostCpnego wCzła sanitarnego;

— słucebnoWć przejazdu do terenu 13.W;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny, 

dach w układzie kalenicowym;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie ustala siC;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 

siC tymczasowe obiekty budowlane niepoł>czone 

trwale z gruntem, takie jak przekrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne lub o trwałej rozbieralnej 

konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-

wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 

nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony ul. Marynarzy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie do zagospodarowania zieleni> znajduj> siC 

siedliska lasów mieszanych i borów na wydmach nad-

morskich w obrCbie Specjalnego Obszaru Ochrony Sied-

lisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” PLH280007;

b) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-

wych – z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 
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zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, poprzez 

zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie chłonne lub 

do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 20 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 13.W

2. Powierzchnia: 0,02 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych – 1;

— pionowy wymiar budynku – nie ustala siC;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu – nie ustala siC;

d) inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy poprzez teren 

12.Upl,UP lub 14.UT;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 21 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 14.UT

2. Powierzchnia: 3,77 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki:

— nie mniejsza nic 5000 m2;

— teren działek nr ewid. 704/1, 704/2, 704/3, 704/4, 

704/6, 704/7, 704/8, 704/9, 704/10 nalecy traktować 
jako jedn> działkC budowlan>;

b) powierzchnia zabudowy – dla terenu obejmuj>cego 

działki wymienione w punkcie a) – do 25%, a dla pozo-

stałego terenu – do 20% terenu wyznaczonego liniami 

zabudowy, lecz nie wiCksza nic 500 m2 i nie mniejsza 

nic 120 m2 dla jednego obiektu;

c) powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu obejmu-

j>cego działki wymienione w punkcie a) – nie mniej nic 
40%, a dla pozostałego terenu – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:
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— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— parking „zielony” o nawierzchni cwirowej (grysowej) 

lub pokrytej acurowymi płytami wypełnianymi humu-

sem i obsianymi np. traw>, z udziałem zieleni wysokiej 

wysokiej –  izolacyjnej;izolacyjnej;

—  dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 25 m; 

szerokoWci elewacji istniej>cej zabudowy uznaje siC za 

zgodne z planem;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— w budynkach zlokalizowanych przy ul. Marynarzy 

– fasady od strony ul. Marynarzy;

— kształtowanie nowej zabudowy w formie zespołu z 

nawi>zaniem do istniej>cego zagospodarowania 

terenu i z uwzglCdnieniem wspólnej obsługi komuni-

kacyjnej i parkingowej oraz towarzysz>cego zaplecza 

rekreacyjnego.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy i od drogi we-

wnCtrznej 04.KDW;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 22 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 15.ZL

2. Powierzchnia: 10,64 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

b) lokalizacja ogólnodostCpnych ci>gów pieszych, których 

orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku pla-

nu;

c) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC siedliska borów i lasów w pod-

mokłych zagłCbieniach w obrCbie Specjalnego Obszaru 
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Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” 

PLH280007;

c) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

d) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy, ul. Przyjaani i 

ci>gu pieszo-jezdnego 06.KD-X oraz od ul. GdaMskiej 

poprzez drogi znajduj>ce siC poza obszarem planu;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokali-

zacji parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 23 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 16.W

2. Powierzchnia: 0,007 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych.

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 24 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 17.ZE

2. Powierzchnia: 1,36 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni o wiod>cej funkcji 

ekologicznej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – nie ustala siC;

f)  inne:

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-

go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 

planu;

— zakaz wprowadzania gatunków roWlin introdukowa-

nych (niezgodnych siedliskowo i geografi cznie);

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
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organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC siedliska borów i lasów w pod-

mokłych zagłCbieniach w obrCbie Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” 

PLH280007;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – poprzez drogi leWne, od ul. Ma-

rynarzy i od drogi wewnCtrznej 07.KDW;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – nie ustala siC.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 25 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 18.U

2. Powierzchnia: 0,09 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej.  N a 

działce  Dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 

powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.  

 Dopuszcza siC lokalizacjC zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 

trwałej  rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 

formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 

obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków zlokalizowane od strony ul. 

GdaMskiej.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

Poz. 1656



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 83 — 6214 —

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem – wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c). oraz:

a) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu – zakaz 

makroniwelacji.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-

wych – z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 

litrów na sekundC na 1 hektar, w taki sposób, aby w od-

pływie do odbiornika zawartoWć zawiesin ogólnych była 

nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji ropopochodnych 

– nie wiCksza nic 15 mg/l, do Zalewu WiWlanego poprzez 

kanały deszczowe uzbrojone w klapy zwrotne i pompy 

do  odwodnienia terenu w okresach podwycszonego 

poziomu wody w Zalewie WiWlanym lub do miejskiej 

kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 26 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 19.MU

2. Powierzchnia: 0,90 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – na terenie połoconym na wschód 

od GdaMskiej 53 – nie mniejsza nic 1400 m2, na po-

zostałym terenie nie mniejsza nic 750 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego zgodnie 

z rysunkiem planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 40o do 50o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny; 

w zabudowie przy ul. GdaMskiej 53 – kalenica nowej 

zabudowy prostopadła lub równoległa do kalenic 

budynków istniej>cych;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;
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d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 

trwałej  rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 

formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 

obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – w budynkach zlokalizowanych przy ul. GdaM-

skiej – fasady od strony ul. GdaMskiej.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

b) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

c) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekty zabytkowe (nieruchomoWci gruntowe i budyn-

kowe) przy ul. GdaMskiej 53 – zachowanie zasady 

zagospodarowania, formy brył budynków, kształtu 

dachu;

b) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu – zakaz 

makroniwelacji.

c) w obiekcie zabytkowym (budynku gospodarczym) 

objCtym ochron> konserwatorsk> na podstawie niniej-

szego planu, dopuszcza siC w ograniczonym zakresie 

dobudowy nawi>zuj>ce charakterem, w tym geometri> 

i pokryciem dachu, do budynku chronionego, z zacho-

waniem czytelnoWci i zdecydowanej dominacji obiektu 

zabytkowego;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od drogi wewnCtrznej 07.KDW i 

od ul. GdaMskiej poprzez istniej>ce zjazdy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 27 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 20.W

2. Powierzchnia: 0,74 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych. 

Dopuszcza siC pomieszczenia biurowe zwi>zane z prowa-

dzon> działalnoWci>.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych.

f)  inne:

— zakazuje siC lokalizacji reklam;

— lokalizacja stacji transformatorowej; dopuszcza siC 

przeniesienie lub modernizacjC stacji transformato-

rowej w uzgodnieniu z instytucj> eksploatuj>c>.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – nie ustala siC;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;
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c) geometria dachu – nie ustala siC;

d) inne – forma zabudowy zgodna z wymaganiami tech-

nologicznymi, nawi>zuj>ca do formy zabudowy zlokali-

zowanej w s>siedztwie.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 28 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 21.ZPL

2. Powierzchnia: 0,42 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 95%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

  — dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;

f)  inne:

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-

go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 

planu.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

c) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu poprzez teren 

90.ZL i od ul. Bałtyckiej poprzez teren 31.UT;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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§ 29 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 22.UT

2. Powierzchnia: 1,15 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

—  dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 4;

— pionowy wymiar budynku – do 15 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20; 

szerokoWci elewacji istniej>cych budynków uznaje siC 

za zgodne z planem;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – nie ustala siC;

— kształt dachu – płaski;

— pokrycie – nie ustala siC;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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§ 30 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 23.ZPL

2. Powierzchnia: 0,97 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;

f)  inne:

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC punktu widokowego w 

nawi>zaniu do tradycji miejsca.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 31 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 24.UT

2. Powierzchnia: 0,43 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 750 m2; dla istniej>-

cych działek nie mniejsza nic w stanie istniej>cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 22%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m, 

istniej>c> zabudowC szeregow> uznaje siC za zgodn> 

z planem;
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c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony ul. Teleekspressu.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 

miasta Krynica Morska.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 32 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 25.ZPL

2. Powierzchnia: 4,63 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

—  dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC siedliska borów i lasów w pod-

mokłych zagłCbieniach w obrCbie Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” 

PLH280007;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

d) na terenie znajduje siC stanowisko gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymaga ono ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

e) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;
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c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu, ul. Przyjaani 

i od ci>gu pieszego 024.KD-X;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 33 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 26.K

2. Powierzchnia: 0,005 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM kanalizacji sani-

tarnej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 34 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 27.W

2. Powierzchnia: 0,02 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych.

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;
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c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ulicy Przyjaani;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 35 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 28.W

2. Powierzchnia: 0,01 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych.

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 36 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 29.ZPL

2. Powierzchnia: 1,83 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

—  dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;

f)  inne:

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, któ-

rego orientacyjny przebieg oznaczono na rysunku 

planu;

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;

— dopuszcza siC lokalizacjC zbiornika retencyjnego na 

wody opadowe jako elementu zagospodarowania 

parku.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.
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6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani, od ci>gu pie-

szego 025.KD-X i 024.KD-X;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 37 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 30.UT,MW

2. Powierzchnia: 1,21, ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej 

– turystyki, wypoczynku i rehabilitacji, tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Dopuszcza siC   

budynki zrealizowane jako wielorodzinne z mieszkaniami 

do czasowego lub sezonowego przebywania (drugie miesz-

kania). Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne 

z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 2000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 18%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, nie dotyczy 

stacji transformatorowej;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji wolno stoj>cych budynków 

gospodarczych i garacy wolnostoj>cych;

— lokalizacja stacji transformatorowej; dopuszcza siC 

przeniesienie, modernizacjC lub likwidacjC stacji 

transformatorowej w uzgodnieniu z instytucj> eks-

ploatuj>c>;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 4;

— pionowy wymiar budynku – do 14 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 26 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 40o do 50o;

— kształt dachu – wielospadowy, kalenica główna rów-

noległa do ul. Teleekspressu;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, z 

uwzglCdnieniem zapisów punktu 6 i 7 dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 

trwałej  rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 

formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 

obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony ul. Teleekspressu.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 
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organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa) – zakaz 

lokalizacji reklam, utrzymanie tradycyjnego zagospo-

darowania terenu; zakaz zabudowy z wyj>tkiem ustaleM 

punktu 4.1.d, 4.1.f;

b) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu rura-

listycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru zabytków 

woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty jest Wcisł> 

ochron> konserwatorsk>; dawny Hotel Cesarski Dwór, 

przy ul. Teleekspressu 2 wpisany do rejestru zabytków 

nieruchomych woj. pomorskiego pod nr 1353 – ochrona 

pełna; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 

zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 

konserwatora zabytków zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi dotycz>cymi ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu, dopuszcza 

siC dojazd od ci>gu pieszego 025.KD-X, od ci>gu 024.

KD-X jedynie dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 

miasta Krynica Morska.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 38 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 31.UT

2. Powierzchnia: 1,50 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Dopuszcza siC usługi 

ochrony zdrowia i centrum ratownictwa.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1500 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, nie dotyczy 

stacji transformatorowych;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów, na terenie do zagospodarowania zieleni> 

przenoWne, w formie dostosowanej do zagospodaro-

wania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,2 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy i 

pomiCdzy liniami zabudowy, a pasem drogowym 

ul. Bałtyckiej dopuszcza siC obiekty tymczasowe 

zwi>zane funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— lokalizacja stacji transformatorowych – istniej>cej i 

projektowanej; dopuszcza siC przeniesienie, moder-

nizacjC lub likwidacjC stacji transformatorowych w 

uzgodnieniu z instytucj> eksploatuj>c>;

— poza terenem do zagospodarowania zieleni>, do-

puszcza siC lokalizacjC parkingów, w tym parkingów 

podziemnych; parkingi naziemne – „zielone” o na-

wierzchni cwirowej (grysowej) lub pokrytej acurowymi 

płytami wypełnianymi humusem i obsianymi np. 

traw>), z udziałem zieleni wysokiej – izolacyjnej;

— na terenie nakazuje siC realizacjC ogólnodostCpnych 

ci>gów pieszych w kontynuacji ci>gów pieszych na 

terenie 21.ZPL, ł>cz>cych teren 21.ZPL z ul. Bałtyck>; 

wyznacza siC miejsce wł>czenia ogólnodostCpnego 

ci>gu pieszego do zewnCtrznego układu drogowego, 

zgodnie z rysunkiem planu;

— lokalizacja dominanty – zgodnie z rysunkiem planu;

— na terenie do zagospodarowania zieleni> dopuszcza 

siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, wzbogacaj>cych 

formy wypoczynku i przedłucaj>ce przebywanie na 

wolnym powietrzu bez naruszania drzewostanu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 
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wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 z lokalnym prze-

wycszeniem w postaci dominanty do 15;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 25 m, a 

dla budynków o powierzchni zabudowy powycej 500 m2 

nie wiCksza nic 35 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie ustala siC;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 

siC tymczasowe obiekty budowlane niepoł>czone 

trwale z gruntem, takie jak przekrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne lub o trwałej rozbieralnej 

konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-

wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 

nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

mniejsza nic 120 m2 i nie wiCksza nic 500 m2, na 

terenie dopuszcza siC realizacjC dwóch budynków 

wiCkszych, kacdego o powierzchni zabudowy nie 

wiCkszej nic 700 m2, w tym jeden u zbiegu ul. Bałty-

ckiej i Teleekspressu;

— fasady budynków od strony przyległych dróg dojaz-

dowych;

— forma zabudowy wolnostoj>ca, wkomponowana w ist-

niej>cy drzewostan, w której dopuszcza siC ł>czenie 

w zespoły pojedynczych budynków jednokondygna-

cyjnymi ł>cznikami;

— w zabudowie zlokalizowanej u zbiegu ul. Bałtyckiej i 

Teleexpressu dopuszcza siC realizacjC dominanty w 

formie lokalu ucytkowego np. kawiarni, restauracji, 

na fragmentach zabudowy o ł>cznej powierzchni 

rzutu nie przekraczaj>cej 10% powierzchni zabudowy 

całego obiektu.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie do zagospodarowania zieleni> znajduj> siC 

siedliska lasów mieszanych i borów na wydmach nad-

morskich w obrCbie Specjalnego Obszaru Ochrony Sied-

lisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

d) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Bałtyckiej i ul. Teleexpres-

su;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – za-

leca siC przeniesienie stacji transformatorowej – realizacjC 

nowej stacji wbudowanej w kubaturC obiektu realizowa-

nego w s>siedztwie.

§ 39 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 32.K,UP

2. Powierzchnia: 0,06 ha

3. Przeznaczenie terenu: Teren urz>dzeM kanalizacji, teren 

parkingu i placu nawrotowego.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy z wyj>tkiem 

obiektów zwi>zanych z lokalizacj> urz>dzeM kanaliza-

cji;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych.

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam;
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4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Bałtyckiej;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo lub do miejskiej kanalizacji 

deszczowej, a z zanieczyszczonej powierzchni utwar-

dzonej po oczyszczeniu w separatorach substancji ropo-

pochodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 40 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 33.UT

2. Powierzchnia: 0,1043 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o po-

wierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. Istniej>ce ucytkowanie 

terenu uznaje siC za zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%, z zachowaniem 

intensywnoWci zabudowy do 0,51;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefa-

brykowanych; od strony ci>gu pieszego 031.KD-X 

zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na całym terenie dopuszcza siC obiekty tymczasowe 

zwi>zane funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> na 

podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3, z zachowaniem intensywnoWci 

zabudowy do 0,51;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwa-

ły dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;
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f)  inne – reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Bałtyckiej, drogi dojazdo-

wej 013.KD-D, od ci>gu pieszego 011.KD-X (istniej>cy 

zjazd); od 031.KD-X jedynie dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 41 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 34.U

2. Powierzchnia: 0,11 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, z 

dopuszczeniem lokalizacji centrum ratownictwa.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów, wzdłuc ci>gów pieszych przenoWne, w 

formie dostosowanej do zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM od strony Bulwaru 

Słonecznego, na pozostałym terenie dopuszcza siC 

ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 1,5 m z wyklu-

czeniem przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na całym terenie do czasu docelowego zagospodaro-

wania terenu zrealizowanego zgodnie z ustaleniami 

niniejszej uchwały;

— na całym terenie – dopuszcza siC obiekty tymczasowe 

zwi>zane funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> na 

podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

  — dopuszcza siC lokalizacjC wiecy obserwacyjnej;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3, nie dotyczy wiecy obserwacyjnej 

centrum ratownictwa, dla której nie ustala siC;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m, a dla wiecy 

obserwacyjnej do 20 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie dotyczy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— do czasu docelowego zagospodarowania terenu 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 

dowolnej formie, rodzaju konstrukcji i materiale, zgod-

nie z zasadami lokalizacji zabudowy na terenie;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 
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na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 

siC tymczasowe obiekty budowlane niepoł>czone 

trwale z gruntem, takie jak przekrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne lub o trwałej rozbieralnej 

konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-

wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 

nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania 

terenu;

— reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy 

szczególne jak w pkt 7.c) oraz utrzymanie tradycji miejsca 

i historycznych standardów zagospodarowania (s>siedz-

two – historyczna lokalizacja ciepłych łaani, hali placowej 

i promenady).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od drogi dojazdowej 013.KD-D; 

od ci>gu pieszego 031.KD-X jedynie dojWcia piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 42 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 35.UT,Upl,US

2. Powierzchnia: 4,53 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku, rehabilitacji, obsługi ucytkowników placy 

nadmorskiej, gastronomii, handlu, tereny sportu i rekreacji. 

Dopuszcza siC usługi ochrony zdrowia.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 3000 m2, nie dotyczy 

posesji niezbCdnych dla realizacji obiektów komunal-

nych;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 55%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

— na obowi>zuj>cej linii zabudowy budynki nalecy 

sytuować:
— od ul. Morskiej co najmniej 60% szerokoWci elewacji 

budynku;

— od Bulwaru Słonecznego co najmniej 40% szerokoWci 

elewacji budynku;

— linie zabudowy nie dotycz> stacji transformatoro-

wej;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów, wzdłuc ci>gów pieszych przenoWne, w 

formie dostosowanej do zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM od strony Bulwaru 

Słonecznego, na pozostałym terenie dopuszcza siC 

ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 1,2 m z wyklu-

czeniem przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na całym terenie dopuszcza siC urz>dzenia i obiekty 

tymczasowe zwi>zane z organizacj> imprez maso-

wych;

— na całym terenie, poza historycznym układem drogo-

wym – dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> na 

podstawie ustaleM niniejszej uchwały, w tym ogródki 

letnie;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— tereny otwartych, niekubaturowych urz>dzeM i obiek-

tów sportowo-rekreacyjnych ogólnodostCpnych – nie 

mniej nic 20% powierzchni terenu;
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— zabudowa sportu i rekreacji – nie mniej nic 15% 

dopuszczalnej powierzchni zabudowy;

— w parterach budynków zlokalizowanych wzdłuc 
Bulwaru Słonecznego i w pasie 16 m od ul. Mor-

skiej wyklucza siC funkcje pobytowe (w tym pokoje 

hotelowe); dopuszcza siC ogólnodostCpne usługi, 

w tym handlu i gastronomii nie koliduj>ce z funkcj> 

wczasowo – rekreacyjn>.

— lokalizacja dominanty funkcjonalno – przestrzennej z 

ogólnodostCpnym programem reprezentacyjnym co 

najmniej w parterze, dostCpnym z Bulwaru Słonecz-

nego; dominanta zlokalizowana zgodnie z rysunkiem 

planu w formie zabudowy wkomponowanej w istnie-

j>ce ukształtowanie terenu;

— lokalizacja forum przyplacowego – otwartej przestrze-

ni publicznej, zgodnie z rysunkiem planu;

— wyznacza siC miejsca wł>czeM pieszo-jezdnej ko-

munikacji wewnCtrznej do zewnCtrznego układu 

drogowego, zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza 

siC przesuniCcie miejsca wł>czenia o 10 m wzdłuc linii 

rozgraniczaj>cej ul. Bałtyckiej; dopuszcza siC dowol-

ny przebieg komunikacji wewnCtrznej z zachowaniem 

zapisów punktu 6.b);

— nakazuje siC realizacjC ogólnodostCpnego ci>gu 

pieszego ł>cz>cego ul. Morsk> i ul. Bałtyck>; wyzna-

cza siC miejsce wł>czenia ogólnodostCpnego ci>gu 

pieszego do zewnCtrznego układu drogowego;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC parkingów, w tym parkin-

gów podziemnych; parkingi naziemne – „zielone” o 

nawierzchni cwirowej (grysowej) lub pokryte acuro-

wymi płytami wypełnianymi humusem i obsianymi np. 

traw>, z udziałem zieleni wysokiej – izolacyjnej;

— rejon lokalizacji projektowanej stacji transformato-

rowej zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza siC 

przeniesienie stacji transformatorowej w uzgodnieniu 

z instytucj> eksploatuj>c>;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe:

— dla zabudowy usługowej, w tym handlu i gastro-

nomii zlokalizowanej wzdłuc linii rozgraniczaj>cej 

terenu 031.KD-X – 1;

— dla dominanty – zrócnicowana, wzrastaj>ca ka-

skadowo od nie wiCcej nic 3 przy ci>gu pieszym 

031.KD-X do 5 w czCWci południowo – wschodniej 

budynku; realizacjC 5 kondygnacji dopuszcza siC 

nie wiCcej nic w 60% powierzchni zabudowy bu-

dynku;

— od ul. Morskiej, w pasie terenu pomiCdzy lini> 

obowi>zuj>c>, a nieprzekraczaln> zabudowy – do 

2;

— na pozostałym terenie – do 3;

— pionowy wymiar budynku:

— dla zabudowy usługowej, w tym handlu i gastronomii 

zlokalizowanej wzdłuc linii rozgraniczaj>cej terenu 

031.KD-X – do 7;

— dla dominanty – zrócnicowana, wzrastaj>ca kaska-

dowo od nie wiCcej nic 12 m przy ci>gu pieszym 031.

KD-X do 18 m w czCWci południowo – wschodniej 

budynku;

— od ul. Morskiej, w pasie terenu pomiCdzy lini> obo-

wi>zuj>c>, a nieprzekraczaln> zabudowy – do 9 

m;

— na pozostałym terenie – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej:

— dla dominanty i dla budynków o powierzchni zabudo-

wy powycej 500 m2 – nie wiCksza nic 35 m;

— dla zabudowy zlokalizowanej wzdłuc linii rozgrani-

czaj>cej terenu 031.KD-X – nie ustala siC;

— dla pozostałej zabudowy – nie wiCksza nic 25 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie ustala siC;

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— zwi>zanych z organizacj> imprez masowych 

– dopuszcza siC urz>dzenia i obiekty tymczasowe 

o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju konstrukcji i 

materiale;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— forma zabudowy rozczłonkowana, dostosowana do 

ukształtowania terenu i wkomponowana w istniej>cy 

drzewostan, w której dopuszcza siC ł>czenie w zespo-

ły pojedynczych budynków jednokondygnacyjnymi 

ł>cznikami;

— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

mniejsza nic 120 m2 i nie wiCksza nic 500 m2; na całym 

terenie dopuszcza siC realizacjC czterech budynków o 

powierzchni zabudowy kacdego nie wiCkszej nic 700 

m2; powierzchnia zabudowy dominanty nie wiCksza 

nic 1000 m2;

— reprezentacyjny charakter wszystkich elewacji.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

a) w oparciu o przepisy szczególne jak w pkt 7.c) oraz 

utrzymanie tradycji miejsca i historycznych standardów 

zagospodarowania (historyczna lokalizacja ciepłych 

łaani, hali placowej i promenady);
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b) obiekt zabytkowy – Wlad historycznego układu droc-
nego – zgodnie z rysunkiem planu – zachowanie 

czytelnoWci w przestrzeni poprzez kształtowanie 

układu i nawierzchni dróg oraz zieleni.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Bałtyckiej, Teleekspressu, 

beromskiego, od drogi dojazdowej 013.KD-D, od ci>gu 

pieszo-jezdnego 016.KD-X; od ul. Morskiej dojWcia 

piesze; zjazdy z ul. Bałtyckiej jedynie w miejscach 

oznaczonych na rysunku planu; dopuszcza siC dojazd 

techniczny od ci>gu pieszo-jezdnego 018.KD-X poprzez 

ul. Marynarzy,

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 43 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 36.ZL

2. Powierzchnia: 3,03 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów (lasy ochronne)

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego;

b) lokalizacja ogólnodostCpnych ci>gów pieszych i pieszo-

rowerowych, których orientacyjny przebieg przedstawio-

no na rysunku planu;

c) prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

d) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC siedliska wydm szarych w obrCbie 

Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany 

i Mierzeja WiWlana” PLH280007;

c) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

d) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie technicznym brzegu mor-

skiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i za-

gospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 

terytorialnie organem administracji morskiej.

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gu pieszego 011.KD-X i 

od dróg publicznych poprzez tereny s>siednie;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokali-

zacji parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 44 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 37.UT

2. Powierzchnia: 0,32 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:
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a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1500 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

—  dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 17 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania 

terenu;

— fasady budynków od strony ul. beromskiego.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. beromskiego, od ci>gu 

pieszo-jezdnego 016.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 

miasta Krynica Morska.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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§ 45 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 38.UT

2. Powierzchnia: 0,32 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji, w tym usługi gastronomii i 

handlu drobnego.  

 Na działce dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 

powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w istniej>cym podziale 

ewidencyjnym;

b) powierzchnia zabudowy – do 22%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu oraz w 

odległoWci 16 m od granicy z terenem 017.KD-X, a dla 

zabudowy usług gastronomii i handlu dostCpnej z ci>gu 

pieszego 017.KD-X obowi>zuj>ca linia zabudowy w od-

ległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej terenu 017.KD-X;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy, oraz 

pomiCdzy lini> zabudowy a pasem drogowym ul. Mor-

skiej – dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe:

— od ul. Morskiej, w pasie terenu pomiCdzy lini> obo-

wi>zuj>c>, a nieprzekraczaln> zabudowy – do 2;

— na pozostałym terenie – do 4, w tym 2 w poddaszu 

ucytkowym.

— pionowy wymiar budynku:

— od ul. Morskiej, w pasie terenu pomiCdzy lini> obo-

wi>zuj>c>, a nieprzekraczaln> zabudowy – do 9 m;

— na pozostałym terenie – do 15 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 25 m z 

tolerancj> do 5%;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o, w wystawkach da-

chowych itp. do 50o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny 

z wykluczeniem namiotowego; główne kalenice pro-

stopadłe do ul. beromskiego i/lub ul. Morskiej; zaleca 

siC rozczłonkowanie bryły dachu przez wykusze i 

facjatki;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy.

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— fasady budynków od strony ci>gu pieszego 017.KD-X 

i ul. beromskiego;

— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania te-

renu – dopuszcza siC rozczłonkowanie bryły budynku 

na segmenty z posadowieniem podłogi parteru na 

poziomie zbliconym do naturalnego ukształtowania 

terenu z dopuszczeniem poł>czenia ich ł>cznikiem w 

postaci kubatury lub podcienia z tarasem wypoczyn-

kowym;

— nawi>zanie detalem do zabudowy historycznej zlo-

kalizowanej w s>siedztwie.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;
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c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. beromskiego, od ci>gu 

pieszo-jezdnego 016.KD-X; od ul. Morskiej dojWcia 

piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 

miasta Krynica Morska.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 46 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 39.Upl,U

2. Powierzchnia: 0,53 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – ob-

sługi ucytkowników placy nadmorskiej, tereny zabudowy 

usługowej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 50% terenu wyznaczonego 

liniami zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z wykluczeniem 

przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy i po-

miCdzy lini> zabudowy a pasem drogowym ul. Mor-

skiej – dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 

ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— wyznacza siC teren proponowanej lokalizacji parkin-

gów – zgodnie z rysunkiem planu – parking „zielony” 

o nawierzchni cwirowej (grysowej) lub pokryte acu-

rowymi płytami wypełnianymi humusem i obsianymi 

np. traw>, z udziałem zieleni wysokiej – izolacyjnej;

— teren do zagospodarowania zieleni>:

— poprawa warunków bioklimatycznych i krajobrazo-

wych poprzez przeWwietlanie drzewostanu – czCW-
ciowa wycinka drzew liWciastych i podszytu;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypo-

czynku i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym 

powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem re-

klam na obiektach budowlanych, zwi>zanych z 

prowadzon> działalnoWci>, w formie: napisów, 

plakatów i oWwietlonych plansz o powierzchni 

jednostkowej nie wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej 

do uwarunkowaM wystCpuj>cych na działce lub w 

jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie ustala siC;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 

siC tymczasowe obiekty budowlane niepoł>czone 

trwale z gruntem, takie jak przekrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne lub o trwałej rozbieralnej 

konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-

wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 

nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— fasady budynków od strony ci>gu pieszego 017.KD-

X;

— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania te-

renu, nawi>zuj>ca detalem do zabudowy historycznej 

zlokalizowanej w s>siedztwie;

— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

wiCksza nic 150 m2.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.
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5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. beromskiego, drogi dojaz-

dowej 019.KD-D i ci>gu pieszo-jezdnego 018.KD-X, a 

od ul. Morskiej jedynie dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-

wych – z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz po iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, poprzez 

zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie chłonne lub 

do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 47 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 40.MU

2. Powierzchnia: 0,16 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy i po-

miCdzy lini> zabudowy a pasem drogowym ul. Mor-

skiej – dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 12 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:
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— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 

trwałej  rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 

formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 

obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć budynkowa i gruntowa) 

przy ul. Morskiej 2 – zachowanie formy bryły, konstrukcji, 

materiału elewacji, kształtu dachu i materiału pokrycia;

b) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć budynkowa i gruntowa) 

przy ul. Morskiej 4 – zachowanie formy pierwotnej bryły, 

kształtu dachu i materiału pokrycia;

c) nowe obiekty w charakterze budynków zabytkowych 

zlokalizowanych na terenie;

d) w obiekcie zabytkowym – budynku przy ul. Morskiej 2 

objCtym ochron> konserwatorsk> na podstawie niniej-

szego planu, dopuszcza siC w ograniczonym zakresie   

dobudowy nawi>zuj>ce charakterem, w tym geometri> 

i pokryciem dachu, do budynku chronionego, z zacho-

waniem czytelnoWci i zdecydowanej dominacji obiektu 

zabytkowego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. beromskiego; dojazd do 

posesji przy ul. Morskiej 4 poprzez działkC nr 657/5; od 

ul. Morskiej jedynie dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 

miasta Krynica Morska.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 48 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 41.ZPL

2. Powierzchnia: 0,58 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacje urz>dzeM parkowych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.
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6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. beromskiego, od drogi 

dojazdowej 019.KD- i ci>gu pieszo-jezdnego 018.KD-

X;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 49 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 42.K

2. Powierzchnia: 0,08 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM kanalizacji.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych.

f)  inne:

— zakazuje siC lokalizacji reklam;

—  dopuszcza siC lokalizacjC podziemnego zbiornika 

retencyjnego kanalizacji deszczowej.;

— rejon lokalizacji projektowanej stacji transformato-

rowej zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza siC 

przeniesienie stacji transformatorowej w uzgodnieniu 

z instytucj> eksploatuj>c>.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gu pieszo-jezdnego 018.

KD-X, a od ul. Morskiej jedynie dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 50 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 43.UT

2. Powierzchnia: 1,44 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji, w tym usługi gastronomii 

i handlu drobnego; Na działce dopuszcza siC lokalizacjC 

jednego mieszkania powycej parteru o powierzchni nie 

wiCkszej nic 120 m2.
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4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 2000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-

go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 

planu;

— teren do zagospodarowania zieleni> zgodnie z rysun-

kiem planu – utrzymanie istniej>cego drzewostanu; 

od strony ul. Morskiej wprowadzenie form niskiej 

zieleni komponowanej.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 4;

— pionowy wymiar budynku – do 15 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem z wyj>tkiem budynku 

przy ul. Teleexpressu 9 (do rekompozycji);

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony przyległych publicz-

nych ci>gów komunikacyjnych.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. beromskiego, ul. Tele-

expressu, ul. Morskiej i ci>gu pieszo-jezdnego 021.

KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.
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f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 

miasta Krynica Morska.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 51 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 44.MU

2. Powierzchnia: 0,12 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – nie wiCcej nic w stanie istnie-

j>cym;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – po obrysie budynków;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi zwi>zanych 

funkcjonalnie z istniej>c> zabudow>;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – jak w stanie istniej>-

cym;

b) szerokoWć elewacji frontowej – jak w stanie istniej>-

cym;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – jak w stanie istniej>cym;

— kształt dachu – jak w stanie istniej>cym;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów bu-

dowlanych – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostoso-

wanej do formy zabudowy, o powierzchni mierzonej 

po obrysie obiektu nie wiCkszej nic 20 m2 i wysokoWci 

do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekty zabytkowe (nieruchomoWci budynkowe i grunto-

we) przy ul. Teleekspressu 5 i 7 – ochrona formy bryły, 

konstrukcji materiału elewacyjnego, kształtu dachu i 

materiału pokrycia, detalu architektonicznego; ochrona 

historycznego otoczenia budynków.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gu pieszo-jezdnego 021.

KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.
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f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 52 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 45.UT

2. Powierzchnia: 0,2 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Dopuszcza siC budynki 

zrealizowane jako wielorodzinne z mieszkaniami do cza-

sowego lub sezonowego przebywania (drugie mieszkania). 

Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z 

planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 30%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 5;

— pionowy wymiar budynku – nie wiCcej nic w stanie 

istniej>cym;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony ul. beromskiego;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. beromskiego;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
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9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 53 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 46.MU

2. Powierzchnia: 0,21 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 30%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych 

wraz z instalacjami i urz>dzeniami technicznymi – w 

trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 17 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;

— kształt dachu – nie ustala siC;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów bu-

dowlanych – w trakcie budowy, na terenie objCtym 

pozwoleniem na budowC dopuszcza siC tymczasowe 

obiekty budowlane o dowolnym gabarycie, formie, 

rodzaju konstrukcji i materiale;

f)  inne – fasady budynków zlokalizowanych przy ul. 

Teleekspressu od strony ul. Teleekspressu;

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWci gruntowe) zgodnie 

z rysunkiem planu – ochrona historycznego otoczenia 

budynków, wielkoWci działek nie mniejsze nic w stanie   

istniej>cym, przywrócenie ogrodu przed frontem willi 

przy ul. Teleexpressu 17;

b) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa i budynkowa) 

przy ul. Teleekspressu 19 – zachowanie formy bryły.

c) w obiektach zabytkowych (budynkach) objCtych ochro-

n> konserwatorsk> na podstawie niniejszego planu, 

dopuszcza siC w ograniczonym zakresie dobudowy 

nawi>zuj>ce charakterem, w tym geometri> i pokryciem 

dachu, do budynku chronionego, z zachowaniem czytel-

noWci i zdecydowanej dominacji obiektu zabytkowego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru za-

bytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty jest 

Wcisł> ochron> konserwatorsk>; willa przy ul. Teleeks-

pressu 17 wpisana do rej. Zabytków Woj. pomorskiego 

pod nr 1465 i willa przy ul. beromskiego 8 – wpisana do 

rej. Zabytków Woj. pomorskiego pod nr 1461- ochrona 
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pełna; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 

zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 

konserwatora zabytków zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi dotycz>cymi ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. beromskiego, ul. Teleeks-

pressu i od ci>gu pieszo-jezdnego 022.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 54 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 47.UT

2. Powierzchnia: 0,17 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Dopuszcza siC budynki 

zrealizowane jako wielorodzinne z mieszkaniami do czaso-

wego lub sezonowego przebywania (drugie mieszkania).

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 35%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 4;

— pionowy wymiar budynku – do 15 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 22 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 35o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

Poz. 1656



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 83 — 6241 —

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. beromskiego;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 55 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 48.UT

2. Powierzchnia: 1,45 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 3000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 30%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-

go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 

planu;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 4, a dla akcentu architektonicznego 

do 5;

— pionowy wymiar budynku – do 15 m, a dla akcentu 

architektonicznego nie ustala siC;

b) szerokoWć elewacji frontowej – dla działki nr 663 nie 

wiCcej nic 22 m z dopuszczeniem zwiCkszenia do 44 m 

w przypadku realizacji zespołu budynków poł>czonych  

jednokondygnacyjnym ł>cznikiem, którego szerokoWci 

nie bilansuje siC; na pozostałym terenie nie ustala siC;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny, 

z dopuszczeniem płaskiego  Na działce nr 663;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu, a dla dachów płaskich dowolne w powycszych 

kolorach

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

— w przypadku rozbudowy budynków o dachach pła-

skich dopuszcza siC dachy płaskie w czCWci dobudo-

wanej; w przypadku nadbudowy – dachy zgodne z 

punktem 4.2. c);

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 
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– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy zabu-

dowy, o wysokoWci do 5 m i powierzchni mierzonej po 

obrysie obiektu nie wiCkszej nic 150 m2, a na działce 

nr 663 nie wiCkszej nic 50 m2;

f)  inne:

— fasady budynków od strony przyległych ci>gów ko-

munikacyjnych;

— w zabudowie posesji przy ul. beromskiego 4 dopusz-

cza siC lokalizacjC akcentu architektonicznego zlokali-

zowanego zgodnie z rysunkiem planu, o powierzchni 

rzutu do 80 m2.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa i budynkowa) 

przy ul. Teleexpressu 15 – ochronie podlega forma bryły, 

konstrukcja, materiał, kształt dachu i materiał pokrycia, 

detal architektoniczny; zakaz dalszej rozbudowy obiek-

tu.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu, ul. berom-

skiego, ul. Morskiej i od ci>gu pieszo-jezdnego 022.

KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 56 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 49.UT

2. Powierzchnia: 0,13 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Dopuszcza siC budynki 

zrealizowane jako wielorodzinne z mieszkaniami do czaso-

wego lub sezonowego przebywania (drugie mieszkania).

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – nie wiCcej nic w stanie istnie-

j>cym;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 30%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 4;

— pionowy wymiar budynku – nie wiCcej nic w stanie 

istniej>cym;
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b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic w stanie 

istniej>cym;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

f)  inne – fasada budynku od strony ul. Portowej.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – dojazd od ul. Teleexpressu po-

przez teren 51.MU i od ul. Portowej;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 57 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 50.USK

2. Powierzchnia: 0,45 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – sa-

kralnej i koWcielnej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 30%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC kapliczki.

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi zwi>zanych  

funkcjonalnie z istniej>c> zabudow>.

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

—  na działce nr 676/2 obowi>zuje zakaz zabudowy;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – jak w stanie istniej>cym;

— pionowy wymiar budynku – jak w stanie istniej>cym, 

a na działce nr 675 do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic w stanie 

istniej>cym, a na działce nr 675 nie wiCksza nic 20 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – jak w stanie istniej>cym;

— kształt dachu – jak w stanie istniej>cym;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 
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o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 

przekryciu o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostoso-

wanej do formy zabudowy, o powierzchni mierzonej 

po obrysie obiektu nie wiCkszej nic 20 m2 i wysokoWci 

do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony ul. Teleekspressu.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa) – wielkoWć 
działki nie mniejsza nic w stanie istniej>cym, ochrona 

historycznego otoczenia budynku.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu rura-

listycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru zabytków 

woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty jest Wcisł> 

ochron> konserwatorsk>; przy ul. Teleekspressu 6 – wille 

„Vw. Katarzyna” i „Meta” wpisane do rej. zabytków woj. 

pomorskiego pod nr 1370 – pełna ochrona, na wszel-

kie prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC 

walorów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych 

nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora 

zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>-

cymi ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu, od ci>gu 

pieszego 025.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 58 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 51.MU

2. Powierzchnia: 0,19 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – nie wiCksza nic w stanie 

istniej>cym;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – jak w stanie istniej>cym;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych 

wraz z instalacjami i urz>dzeniami technicznymi – w 

trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

— słucebnoWć przejazdu do terenu 49.UT.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – jak w stanie istniej>cym;

— pionowy wymiar budynku – jak w stanie istniej>-

cym;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – jak w stanie istniej>cym;

— kształt dachu – jak w stanie istniej>cym;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:
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— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej.

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów bu-

dowlanych – w trakcie budowy, na terenie objCtym 

pozwoleniem na budowC dopuszcza siC tymczasowe 

obiekty budowlane o dowolnym gabarycie, formie, 

rodzaju konstrukcji i materiale;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekty zabytkowe (nieruchomoWci gruntowe) przy 

ul. Teleekspressu 8 i 10 – wielkoWci działek nie mniejsze 

nic w stanie istniej>cym, konserwacja zieleni, ochrona   

historycznego otoczenia budynku.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; willa wraz z ogro-

dzeniem przy ul. Teleekspressu 8 wpisana do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego pod nr 1631 oraz willa przy 

ul. Teleekspressu 10 wpisana do rejestru zabytków woj. 

pomorskiego pod nr 1466 – ochrona pełna; na wszelkie 

prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-

rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 

zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-

ny zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu i ul. Porto-

wej;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 59 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 52.ZPL

2. Powierzchnia: 0,77 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacje urz>dzeM parkowych;

f)  inne:

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;

—  dopuszcza siC lokalizacjC zbiornika retencyjnego na 

wody opadowe jako elementu zagospodarowania 

parku.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
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ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Portowej i od ci>gu pie-

szego 025.KD-X;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 60 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 53.MU

2. Powierzchnia: 0,22 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usługami. Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za 

zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>cym, 

dla obiektów zabytkowych (nieruchomoWci gruntowych) 

zgodnie z rysunkiem planu;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%, a dla obiektów za-

bytkowych (nieruchomoWci gruntowych) nie wiCcej nic 
w stanie istniej>cym;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— poza gruntowymi obiektami zabytkowymi na terenie 

dopuszczalnej lokalizacji zabudowy – dopuszcza siC 

obiekty tymczasowe zwi>zane funkcjonalnie z zabu-

dow> istniej>c> i zrealizowan> na podstawie ustaleM 

niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2, a dla zabudowy zabytkowej jak w 

stanie istniej>cym;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m, a dla zabudowy 

zabytkowej jak w stanie istniej>cym;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic w stanie 

istniej>cym;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> 

i zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej 

uchwały, (poza gruntowymi obiektami zabytkowymi) 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

o trwałej rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 

formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 

obiektu nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady od strony przyległych publicznych dróg 

dojazdowych.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekty zabytkowe (nieruchomoWci gruntowe) przy ul. 

Portowej 28 i przy ul. Teleexpressu 12 – zakaz dalszej 

zabudowy parceli, ochrona historycznego otoczenia 

budynków.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
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a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru za-

bytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty jest 

Wcisł> ochron> konserwatorsk>; willa przy ul. Portowej 

28 wpisana do rej. zabytków woj. pomorskiego pod nr 

1472 i willa przy ul. Teleexpressu 12 wpisana do rej. 

zabytków woj. pomorskiego pod nr 1387 – ochrona 

pełna; na wszelkie prace maj>ce wpływ na zachowanie 

i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i obiektów 

zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właWciwego 

konserwatora zabytków zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi dotycz>cymi ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Korczaka, ul. Portowej i ul. 

Teleexpressu i od ci>gu pieszo jezdnego 028.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 61 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 54.UT

2. Powierzchnia: 0,26 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tu-

rystyki, wypoczynku i rehabilitacji. Dopuszcza siC budynki 

zrealizowane jako wielorodzinne z mieszkaniami do cza-

sowego lub sezonowego przebywania (drugie mieszkania). 

Istniej>ce ucytkowanie terenu uznaje siC za zgodne z 

planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 700 m2;

b) powierzchnia zabudowy – nie wiCksza nic w stanie 

istniej>cym;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 40%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych 

wraz z instalacjami i urz>dzeniami technicznymi – w 

trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 4;

— pionowy wymiar budynku – do 15 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic w stanie 

istniej>cym;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

— zakazuje siC nadbudowy jednokondygnacyjnej (par-

kingowo-tarasowej) czCWci budynku przy ul. Teleex-

pressu 14c;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów bu-

dowlanych – w trakcie budowy, na terenie objCtym 

pozwoleniem na budowC dopuszcza siC tymczasowe 

obiekty budowlane o dowolnym gabarycie, formie, 

rodzaju konstrukcji i materiale;

f)  inne – fasady od strony ul. Teleekspressu.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).
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7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Teleexpressu i ul. Mło-

dziecy znajduj>cych siC poza obszarem planu i ci>gu 

pieszo-jezdnego 028.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 62 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 55.MU

2. Powierzchnia: 0,32 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%, a przy ul. Młodziecy 

1 nie wiCksza nic w stanie istniej>cym;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, a przy ul. 

Młodziecy 1 jak w stanie istniej>cym;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami nie-

przekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy zwi>zanych 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały z wyj>tkiem 

posesji przy ul. Młodziecy 1;

g) inne:

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3, a na posesji przy ul. Korczaka 1 

– do 4;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m, a na posesji 

przy ul. Korczaka 1 – do 15 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 2/3 sze-

rokoWci nieprzekraczalnej linii zabudowy;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

z wyj>tkiem posesji przy ul. Młodziecy 1- dopuszcza 

siC tymczasowe obiekty budowlane o trwałej rozbie-

ralnej konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o 

powierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 

nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 
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zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć budynkowa) przy ul. 

Korczaka 1 – ochrona formy bryły z dopuszczeniem 

rozbudowy o wysokoWci nie wiCkszej nic wysokoWć 
budynku chronionego; nawi>zanie charakterem, w tym 

geometri> i pokryciem dachu, do budynku chronionego, 

z zachowaniem czytelnoWci i zdecydowanej dominacji 

obiektu zabytkowego;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; przy ul. Młodziecy 

1- willa wpisana do rej. zabytków pod nr 1618 – ochrona 

obiektu i nieruchomoWci gruntowej w granicach histo-

rycznych, zakaz dalszej zabudowy parceli; na wszelkie 

prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-

rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 

zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-

ny zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Korczaka, ul. Młodziecy i 

ci>gu pieszo-jezdnego 028.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 63 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 56.MU

2. Powierzchnia: 0,06 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 25%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – po obrysie budynku zabytkowego i w 

odległoWci 4,5 m od ul. Młodziecy;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

— lokalizacjC nowej zabudowy dopuszcza siC jedynie 

na działce nr ewid. 681/4, z mocliwoWci> zabudowy 

na jej granicy z działk> nr ewid. 681/2.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 60o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny, 

dopuszcza siC mansardowy;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
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budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

f)  inne – nawi>zanie form> zabudowy do zabudowy za-

bytkowej zlokalizowanej na terenie.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa) przy ul. Mło-

dziecy 2 – ochrona posesji, w granicach historycznych 

– wielkoWć działki nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru za-

bytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty jest 

Wcisł> ochron> konserwatorsk>; willa przy ul. Młodziecy 2 

wpisana do rej. zabytków woj. pomorskiego pod nr 1460 

– ochrona pełna; na wszelkie prace maj>ce wpływ na 

zachowanie i ekspozycjC walorów zabytkowych terenu i 

obiektów zabytkowych nalecy uzyskać pozwolenie właW-
ciwego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami 

szczególnymi dotycz>cymi ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Korczaka i ul. Młodziecy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 64 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 57.ZPL

2. Powierzchnia: 0,17 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – do 3%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 80%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, w 

tym schodów terenowych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Portowej, ul. Przyjaani i od 

ci>gu pieszo-rowerowego;
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b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 65 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 58.W

2. Powierzchnia: 0,02 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej;

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Portowej poprzez ci>g 

pieszy 025.KD-X;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 66 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 59.UK,ZP

2. Powierzchnia: 1,86 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – kul-

tury, tereny zieleni urz>dzonej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 35%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 30%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— zakazuje siC lokalizacji reklam;

— obowi>zek objCcia terenu konkursem architektonicz-

no-urbanistycznym zorganizowanym na zasadach 

okreWlonych przez burmistrza miasta.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych – 1;

— pionowy wymiar budynku – nie ustala siC;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – nie ustala siC;

— kształt dachu – nie ustala siC;

— pokrycie – nie ustala siC;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie dotyczy.

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 
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budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

f)  inne – konstrukcja i forma zabudowy odpowiadaj>ca 

funkcji letniego teatru z zapleczem technicznym i do-

stCpem komunikacyjnym, dostosowana do warunków 

miejsca pod wzglCdem ukształtowania terenu i wkom-

ponowana w istniej>c> zieleM i otoczenie.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Portowej, ul. Korczaka, 

ul. Przyjaani, a od ci>gu pieszo-rowerowego 027.KD-X 

jedynie dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – kanalizacj> 

ciWnieniow> do miejskiej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-

wych – kanalizacj> ciWnieniow> do miejskiej kanalizacji 

deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu:

a) Wytyczne programowo – przestrzenne do konkursu 

na opracowanie projektu urbanistyczno – architekto-

nicznego, o którym mowa w punkcie 4.1. g):

— kształtowanie zabudowy z wykorzystaniem cha-

rakterystycznego ukształtowania terenu, o lekkiej 

konstrukcji – projekt wariantowy z uwzglCdnieniem 

formy amfi teatru ze scen> otwart> i widowni> wpisan> 

w naturalny spadek terenu w jednym z wariantów 

– ograniczenie niwelacji terenu do niezbCdnego 

zakresu;

— stworzenie racjonalnego programu ucytkowego 

dostosowanego do optymalnego wykorzystania 

walorów połocenia dla realizacji ustalonej funkcji np. 

letniego teatru lub sceny koncertowej z mocliwoWci> 

zastosowania konstrukcji rozbieralnych;

— dostCpnoWć komunikacyjna i dojWcia od ci>gu pieszo 

– jezdnego 027.KD-X;

— parkowanie poza terenem;

— lokalizacja sceny i widowni w oparciu o analizy aku-

styczne uwzglCdniaj>ce naturalne ukształtowanie 

terenu;

— zastosowanie konstrukcji wspomagaj>cych naturalne 

przewietrzanie terenu;

— zastosowanie zadaszenia przynajmniej w czCWci nad 

scen>.

§ 67 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 60.UTs

2. Powierzchnia: 1,77 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji z dopuszczeniem obiektów 

sezonowych.  

 Na działce  Dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 

powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 5000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 18%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;
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g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja stacji transformatorowej; dopuszcza siC 

przeniesienie, modernizacjC lub likwidacjC stacji 

transformatorowej w uzgodnieniu z instytucj> eks-

ploatuj>c>;

— teren do zagospodarowania zieleni> – zgodnie 

z rysunkiem planu – wprowadzenie form zieleni 

wzmacniaj>cych skarpC gatunkami pochodzenia 

rodzimego;

— w bezpoWrednim s>siedztwie skarpy zakazuje siC 

prowadzenia prac technicznych powoduj>cych osu-

wanie siC skarpy;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 4, a dla zabudowy sezonowej – 1;

— pionowy wymiar budynku – do 14 m, a dla zabudowy 

sezonowej do 7 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 25 m, 

szerokoWci elewacji istniej>cych budynków uznaje siC 

za zgodne z planem;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o, a dla zabudowy sezonowej 

do 30o;

— kształt dachu – płaski lub minimum dwuspadowy, 

symetryczny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC o 

parametrach przekraczaj>cych ustalone regulacje 

jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— proporcje rzutu budynku dla zabudowy sezonowej 

– od 1:1 do 1:2;

— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

wiCksza nic 700 m2 i nie mniejsza nic 80 m2, a dla 

zabudowy sezonowej – nie mniejsza nic 40 m2 i nie 

wiCksza nic 80 m2; dopuszcza siC ł>czenie w zespoły 

pojedynczych budynków jednokondygnacyjnymi 

ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Korczaka i ul. Sienkiewi-

cza;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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§ 68 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 61.ZP

2. Powierzchnia: 0,09 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urz>dzonej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 90%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— lokalizacja urz>dzeM parkowych;

f)  inne:

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;

— lokalizacji ogólnodostCpnego ci>gu pieszego zgodnie 

z rysunkiem planu;

— dDopuszcza siC lokalizacjC podziemnego zbiornika 

retencyjnego kanalizacji deszczowej;

— zagospodarowanie formami zieleni niskiej z zacho-

waniem istniej>cego drzewostanu.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Sienkiewicza i ul. Korcza-

ka;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 69 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 62.UT

2. Powierzchnia: 2,11 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o po-

wierzchni nie wiCkszej nic 120 m2. Istniej>ce przeznaczenie 

uznaje siC za zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 5000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 15%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— teren do zagospodarowania zieleni> – zgodnie z 

rysunkiem planu – utrzymanie drzewostanu;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 
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oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m; 

szerokoWci elewacji istniej>cych budynków uznaje siC 

za zgodne z planem;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny, 

dopuszcza siC płaski;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku 

nie wiCksza nic 500 m2 i nie mniejsza nic 60 m2; dopusz-

cza siC ł>czenie w zespoły pojedynczych budynków 

jednokondygnacyjnymi ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego za-

grocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, które 

mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wymagane jest 

uzyskanie od właWciwego terytorialnie organu zwolnienia 

z zakazów okreWlonych w Prawie Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani, ul. Sienkiewicza 

i ul. Korczaka;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 70 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 63.UT,UP

2. Powierzchnia: 0,28 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, w 

tym z zakresu turystyki, wypoczynku i rehabilitacji, tereny 

parkingów.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 30%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – niemniej nic 40%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami 

nieprzekraczalnymi dla lokalizacji zabudowy – do-

puszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funk-
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cjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 

ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja parkingu ogólnodostCpnego dla nie mniej 

nic 50 miejsc parkingowych;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – od ul. Korczaka nie 

wiCksza nic 25 m i ul. Przyjaani nie wiCksza nic 30 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny 

lub płaski;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie dotyczy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 

trwałej  rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 

formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 

obiektu nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— fasady budynków od strony publicznych terenów 

komunikacji;

— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

wiCksza nic 600 m2 i nie mniejsza nic 60 m2; dopusz-

cza siC ł>czenie w zespoły pojedynczych budynków 

jednokondygnacyjnymi ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani i ul Korczaka;

b) wymagania parkingowe – dla zabudowy usługowej 

obowi>zuj> zasady zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 

pkt 3 niniejszej uchwały lokalizowanymi poza miejscami 

parkingowymi ogólnodostCpnymi, o których mowa w 

punkcie 4.1.g).

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 71 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 64.UT

2. Powierzchnia: 0,89 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 5000 m2;
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b) powierzchnia zabudowy – do 15%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny 

lub płaski;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – powierzchnia zabudowy pojedynczego bu-

dynku nie wiCksza nic 500 m2 i nie mniejsza nic 60 

m2; dopuszcza siC ł>czenie w zespoły pojedynczych 

budynków jednokondygnacyjnymi ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć budynkowa) – 

ul. Przyjaani 3 – ochrona formy bryły, materiału, sto-

larki.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Sienkiewicza i ul. Przyjaa-
ni;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
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10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 72 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 65.UT

2. Powierzchnia: 3,22 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

Ucytkowanie terenu posesji przy ul. Sienkiewicza 1a i 3 uznaje 

siC za zgodne z planem.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – przy ul. Przyjaani 28 do 40%, 

Przyjaani 30 i ul. Sienkiewicza 1a i 3 -do 35%, dla terenu 

przy ul. bołnierzy 5 – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja stacji transformatorowej; dopuszcza siC 

przeniesienie, modernizacjC lub likwidacjC stacji 

transformatorowej w uzgodnieniu z instytucj> eks-

ploatuj>c>;

— teren do zagospodarowania zieleni> – zgodnie z 

rysunkiem planu – zachowanie i uzupełnianie istnie-

j>cego drzewostanu;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 4, a na posesjach przy ul. Sienkiewicza 

1a i 3 – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 15 m, a na posesjach 

przy ul. Sienkiewicza 1a i 3 – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m; 

szerokoWci elewacji istniej>cych budynków uznaje siC 

za zgodne z planem;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o;

— kształt dachu – płaski lub minimum dwuspadowy, 

symetryczny;

— pokrycie – dowolne, a dla dachów wielospadowych 

dachówka o naturalnym kolorze wypalonej gliny lub 

odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC o 

parametrach przekraczaj>cych ustalone regulacje 

jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

wiCksza nic 700 m2;

— forma zabudowy rozczłonkowana, dostosowana 

do ukształtowania terenu, w której dopuszcza siC 

ł>czenie w zespoły pojedynczych budynków jedno-

kondygnacyjnymi ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
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zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani i ul. bołnierzy 

oraz od ul. Sienkiewicza i ul Wojska Polskiego;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 73 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 66.ZPL

2. Powierzchnia: 0,19 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. bołnierzy i ul. Wojska 

Polskiego;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 74 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 67.UTs

2. Powierzchnia: 1,25 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji z dopuszczeniem obiektów 

sezonowych. 

 Na działce  dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 

powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 5000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 15%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:
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— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3, a dla zabudowy sezonowej 1;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m, a dla zabudowy 

sezonowej do 5 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 25 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o, a dla zabudowy sezonowej 

do 30o;

— kształt dachu – płaski lub minimum dwuspadowy, 

symetryczny, a dla zabudowy sezonowej minimum 

dwuspadowy, symetryczny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC jako zgodn> z pla-

nem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane o 

trwałej  rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do 

formy zabudowy, o powierzchni mierzonej po obrysie 

obiektu nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— fasady budynków połoconych przy ul. bołnierzy – od 

strony ul. bołnierzy;

— proporcje rzutu budynku dla zabudowy sezonowej 

– od 1:1 do 1:2;

— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

wiCksza nic 500 m2 i nie mniejsza nic 80 m2, a dla 

zabudowy sezonowej – nie mniejsza nic 40 m2 i nie 

wiCksza nic 80 m2;

— dopuszcza siC ł>czenie w zespoły pojedynczych 

budynków jednokondygnacyjnymi ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. bołnierzy, ul. Sienkiewicza, 

a od ci>gu pieszego 035.KD-X jedynie dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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§ 75 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 68.W

2. Powierzchnia: 0,03 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny urz>dzeM wodoci>gowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak powierzchnia terenu;

b) powierzchnia zabudowy – nie ustala siC;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – dopuszcza siC ogrodzenia acurowe z 

wykluczeniem przCseł betonowych prefabrykowanych.

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym;

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej;

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Sienkiewicza;

b) wymagania parkingowe – zakazuje siC lokalizowania 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – rozs>czanie w granicach własnej działki.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 76 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 69.ZPL

2. Powierzchnia: 0,09 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Sienkiewicza, a od ci>gu 

pieszego 035.KD-X dojWcie piesze;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.
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b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 77 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 70.U,ZP

2. Powierzchnia: 0,29 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej ad-

ministracji paMstwowej, tereny zieleni urz>dzonej. Zakaz 

zabudowy mieszkaniowej i innej nic zwi>zana z bezpie-

czeMstwem nawigacji.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – jak w stanie istniej>cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 40% terenu wyznaczonego 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, nie dotyczy latarni 

morskiej;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów; na terenie parku – przenoWne, w formie 

dostosowanej do zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— lokalizacja dominanty – latarni morskiej w otoczeniu 

zieleni urz>dzonej;

— na latarni morskiej dopuszcza siC modernizacjC 

urz>dzeM słuc>cych bezpieczeMstwu nawigacji i stacji 

bazowych telefonii komórkowej;

— zakazuje siC lokalizacji reklam, a na terenie do zago-

spodarowania zieleni> znaków reklamowych;

— w istniej>cym budynku dopuszcza siC urz>dzenie po-

mieszczenia socjalnego dla pracowników terenowych 

UrzCdu Morskiego;

— tereny do zagospodarowania zieleni> – zgodnie z 

rysunkiem planu – zieleM urz>dzona.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3 – nie dotyczy latarni morskiej dla 

której nie ustala siC;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m – nie dotyczy 

latarni morskiej dla której nie ustala siC;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 15 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dachówka ceramiczna o naturalnym 

kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szaroWci do 

grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, 

rozbudowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy, 

z uwzglCdnieniem zapisów punktu 6. dotycz>cych 

zabudowy historycznej;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa i budynkowa) 

– latarnia morska wraz z nieruchomoWci> w granicach 

historycznych, jak na rysunku planu – ochrona histo-

rycznego otoczenia latarni, formy i funkcji,.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
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a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gu pieszo-jezdnego 036.

KD-X, a od ul. Lekarzy, ul. bołnierzy i ci>gu pieszego 

035.KD-X jedynie dojWcia piesze;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%, nie dotyczy działek własnoWci 

miasta Krynica Morska.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 78 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 71.MW

2. Powierzchnia: 0,09 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— zakazuje siC lokalizacji reklam;

— wprowadzenie form zieleni wzmacniaj>cych skarpy 

gatunkami pochodzenia rodzimego.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 30o;

— kształt dachu – nie ustala siC;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC
4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c) oraz:

a) obiekt zabytkowy (nieruchomoWć gruntowa i budynkowa) 

przy ul. bołnierzy 1a – budynek mieszkalny zlokalizo-

wany w granicach historycznej posesji latarni morskiej 

– ochrona historycznego otoczenia latarni, ochrona 

formy bryły, stolarki, detalu architektonicznego.

b) w obiektach zabytkowych (budynkach) objCtych ochro-

n> konserwatorsk> na podstawie niniejszego planu, 

dopuszcza siC w ograniczonym zakresie dobudowy 

nawi>zuj>ce charakterem, w tym geometri> i pokryciem 

dachu, do budynku chronionego, z zachowaniem czytel-

noWci i zdecydowanej dominacji obiektu zabytkowego.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 
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zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gu pieszo-jezdnego 036.

KD-X i ul. Lekarzy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 79 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 72.ZPL

2. Powierzchnia: 0,29 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny parków leWnych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – 100%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych;

f)  inne – zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. bołnierzy i ul. Wojska 

Polskiego;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 80 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 73.UT

2. Powierzchnia: 0,65 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 
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– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m; 

szerokoWci elewacji istniej>cych budynków uznaje siC 

za zgodne z planem;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – nie ustala siC;

— kształt dachu – płaski;

— pokrycie – nie ustala siC;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— fasady budynków od strony ul. bołnierzy;

— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania 

terenu.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska;

b) na terenie znajduje siC stanowisko gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. bołnierzy i od drogi we-

wnCtrznej 037.KDW;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 81 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 74.UT

2. Powierzchnia: 2,53 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic w stanie istniej>-

cym;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;
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d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— istniej>ce zagospodarowanie terenu odbiegaj>ce od 

warunków urbanistycznych ustalonych w punkcie 4.1. 

a)-c) uznaje siC za zgodne z planem;

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego, które-

go orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku 

planu;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— tereny do zagospodarowania zieleni> – zgodnie z 

rysunkiem planu – zachowanie i uzupełnianie drze-

wostanu;

— wprowadzanie form zieleni wzmacniaj>cych skarpy 

gatunkami pochodzenia rodzimego;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— na budynkach dopuszcza siC lokalizacjC stacji ba-

zowych telefonii komórkowej z wykluczeniem stacji 

wolnostoj>cych w formie masztów i wiec.
4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m; 

szerokoWci elewacji istniej>cych budynków uznaje siC 

za zgodne z planem;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 15o;

— kształt dachu – płaski;

— pokrycie – nie ustala siC;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— fasady budynków zlokalizowanych od strony ul. boł-
nierzy – od strony ul. bołnierzy;

— forma zabudowy dostosowana do ukształtowania 

terenu.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. bołnierzy (034.KD-D i 038.

KD-D) i od drogi wewnCtrznej 039.KDW;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
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10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 82 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 75.U

2. Powierzchnia: 0,25 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej.  N a 

działce  Dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 

powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM od strony dróg; na 

zapleczu dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wyso-

koWci do 1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych  

prefabrykowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 

ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— ogólnodostCpne usługi w tym handlu i gastronomii 

nie koliduj>ce z funkcj> wczasowo – rekreacyjn> co 

najmniej w parterach budynków;

— lokalizacja stacji transformatorowej; dopuszcza siC 

przeniesienie, modernizacjC lub likwidacjC stacji 

transformatorowej w uzgodnieniu z instytucj> eks-

ploatuj>c>;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny 

lub płaski;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie dotyczy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie zabudow> zrealizowan> na 

podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza siC 

tymczasowe obiekty budowlane niepoł>czone trwale 

z gruntem, takie jak przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne lub o trwałej rozbieralnej konstrukcji 

dostosowanej do formy zabudowy, o powierzchni 

mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej nic 150 

m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony ul. bołnierzy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. bołnierzy (034.KD-D, 038.

KD-D) i od drogi wewnCtrznej 039.KDW;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.
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11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 83 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 76.U

2. Powierzchnia: 0,22 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej.  N a 

działce  Dopuszcza siC lokalizacjC jednego mieszkania 

powycej parteru o powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— zakazuje siC lokalizacji ogrodzeM od strony dróg; na 

zapleczu dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wyso-

koWci do 1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych  

prefabrykowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> na podstawie 

ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— ogólnodostCpne usługi w tym handlu i gastronomii 

nie koliduj>ce z funkcj> wczasowo – rekreacyjn> co 

najmniej w parterach budynków;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny 

lub płaski;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy – nie dotyczy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały – dopuszcza 

siC tymczasowe obiekty budowlane niepoł>czone 

trwale z gruntem, takie jak przekrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne lub o trwałej rozbieralnej 

konstrukcji dostosowanej do formy zabudowy, o po-

wierzchni mierzonej po obrysie obiektu nie wiCkszej 

nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – fasady budynków od strony ul. bołnierzy.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) zakazuje siC lokalizacji zakładów obsługi samochodów 

i stacji benzynowych oraz prowadzenia działalnoWci po-

woduj>cych przekroczenie dopuszczalnych standardów  

jakoWci Wrodowiska przewidywanych dla funkcji turystyki 

i wypoczynku;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. bołnierzy i od drogi we-

wnCtrznej 039.KDW;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

Poz. 1656



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 83 — 6269 —

§ 84 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 77.UT

2. Powierzchnia: 1,03 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, nie dotyczy 

stacji transformatorowej;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— na budynkach dopuszcza siC lokalizacjC stacji ba-

zowych telefonii komórkowej z wykluczeniem stacji 

wolnostoj>cych w formie masztów i wiec;
— lokalizacja stacji transformatorowej; dopuszcza siC 

przeniesienie, modernizacjC lub likwidacjC stacji 

transformatorowej w uzgodnieniu z instytucj> eks-

ploatuj>c>;

— teren do zagospodarowania zieleni> – zgodnie z 

rysunkiem planu:

— wprowadzanie form zieleni zapobiegaj>cych osuwa-

niu siC ziemi;

— poprawa warunków bioklimatycznych i krajobrazo-

wych poprzez przeWwietlanie drzewostanu – czCW-
ciowa wycinka drzew liWciastych i podszytu;

— dopuszcza siC realizacjC ci>gów pieszych w formie 

schodów terenowych;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – nie ustala siC;

— kształt dachu – płaski;

— pokrycie – nie ustala siC;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku 

nie wiCksza nic 1000 m2 i nie mniejsza nic 60 m2; do-

puszcza siC ł>czenie w zespoły pojedynczych budynków 

jednokondygnacyjnymi ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia – obszar bezpoWredniego 

zagrocenia powodziowego; dla robót oraz czynnoWci, 

które mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, wy-

magane jest uzyskanie od właWciwego terytorialnie 

organu zwolnienia z zakazów okreWlonych w Prawie 

Wodnym.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. bołnierzy;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 
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retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 85 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 78.Upl

2. Powierzchnia: 0,59 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – ob-

sługi ucytkowników placy nadmorskiej.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 1000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 20% lecz nie wiCksza nic 
300 m2 dla jednego obiektu;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego lub 

pieszo-rowerowego, którego orientacyjny przebieg 

przedstawiono na rysunku planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie;

— rejon lokalizacji projektowanej stacji transformato-

rowej zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza siC 

przeniesienie stacji transformatorowej w uzgodnieniu 

z instytucj> eksploatuj>c>.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Wojska Polskiego;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.
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9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 86 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 79.US

2. Powierzchnia: 1,24 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny sportu i rekreacji.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy terenu – do 3%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 50%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – przenoWne, w formie dostosowanej do 

zagospodarowania terenu;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych – nie dotyczy ogrodzeM boisk i kortów;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy – do-

puszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane funkcjo-

nalnie z zagospodarowaniem terenu zrealizowanym 

na podstawie  ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— lokalizacja niekubaturowych urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji stanowi>cych alternatywC dla ucyt-

kowników plac i wzbogacaj>cych ofertC usługow> 

terenów przyplacowych;

— dopuszcza siC lokalizacjC placu zabaw dla dzieci;

— dopuszcza lokalizacjC zabudowy zwi>zanej z obsług> 

i zapleczem technicznym, magazynowym i sanitar-

nym usług sportu i rekreacji;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych – 1;

— pionowy wymiar budynku – do 8 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu – nie ustala siC;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) Teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Wojska Polskiego;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej 

posesji lub do miejskiej kanalizacji deszczowej.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
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10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 87 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 80.UTs

2. Powierzchnia: 4,74 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji z dopuszczeniem obiektów 

sezonowych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 5000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 15%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— lokalizacja ogólnodostCpnych ci>gów pieszych lub 

pieszo-rowerowych;

—  Dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— tereny do zagospodarowania zieleni> – zgodnie z 

rysunkiem planu – poprawa warunków bioklima-

tycznych i krajobrazowych poprzez przeWwietlanie 

drzewostanu – czCWciowa wycinka drzew liWciastych 

i podszytu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3, a dla zabudowy sezonowej – 1;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m a dla zabudowy 

sezonowej do 5 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 45o , a dla zabudowy sezonowej 

do 30o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetryczny 

lub płaski, a dla zabudowy sezonowej minimum dwu-

spadowy, symetryczny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 50 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne:

— proporcje rzutu budynku dla zabudowy sezonowej 

– od 1:1 do 1:2;

— powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie 

wiCksza nic 500 m2 i nie mniejsza nic 80 m2, a dla 

zabudowy sezonowej – nie mniejsza nic 40 m2 i nie 

wiCksza nic 80 m2;

— dopuszcza siC ł>czenie w zespoły pojedynczych 

budynków jednokondygnacyjnymi ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroener-

getyczna 15 kV.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduje drzewo o cechach predysponu-

j>cych do ochrony – zachowanie i pielCgnacja;

b) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

d) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Wojska Polskiego i od ul. 

GdaMskiej z istniej>cego zjazdu poprzez teren 81.UTs;
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b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – za-

leca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiCcia 

na liniC kablow>;

§ 88 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 81.UT

2. Powierzchnia: 4,31 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej – tury-

styki, wypoczynku i rehabilitacji.  Na działce  Dopuszcza 

siC lokalizacjC jednego mieszkania powycej parteru o 

powierzchni nie wiCkszej nic 120 m2.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic 5000 m2;

b) powierzchnia zabudowy – do 15%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 60%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, nie dotyczy 

stacji transformatorowych;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— lokalizacja stacji transformatorowych; dopuszcza 

siC przeniesienie, modernizacjC lub likwidacjC stacji 

transformatorowych w uzgodnieniu z instytucj> eks-

ploatuj>c>;

— lokalizacja 3 istniej>cych studni głCbinowych ozna-

czonych na rysunku planu;

— lokalizacja ogólnodostCpnych ci>gów: pieszego oraz 

ci>gu pieszego lub pieszo-rowerowego, których orien-

tacyjny przebieg przedstawiono na rysunku planu;

— tereny do zagospodarowania zieleni> – zgodnie z 

rysunkiem planu – poprawa warunków bioklima-

tycznych i krajobrazowych poprzez przeWwietlanie 

drzewostanu – czCWciowa wycinka drzew liWciastych 

i podszytu;

— na całym terenie dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM 

parkowych, sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy 

wypoczynku i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym 

powietrzu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 3;

— pionowy wymiar budynku – do 12 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 30 m; 

szerokoWci elewacji istniej>cych budynków uznaje siC 

za zgodne z planem;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – do 15o;

— kształt dachu – płaski;

— pokrycie – nie ustala siC;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku 

nie wiCksza nic 1000 m2 i nie mniejsza nic 60 m2; do-

puszcza siC ł>czenie w zespoły pojedynczych budynków 

jednokondygnacyjnymi ł>cznikami.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) strefa ochrony bezpoWredniej wokół studni głCbino-

wych.
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5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. GdaMskiej z istniej>cego 

zjazdu; dopuszcza siC dojazd od ul. Wojska Polskiego 

poprzez teren 80.UTs;

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 89 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 82.ZL

2. Powierzchnia: 1,16 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

b) dopuszcza siC urz>dzenie toru saneczkowego wzdłuc 
wschodniej granicy terenu;

c) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej.

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. GdaMskiej z istniej>cych 

zjazdów i poprzez tereny s>siednie;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – za-

leca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiCcia 

na liniC kablow>.

§ 90 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 83.ZL

2. Powierzchnia: 7,05 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

b) lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu pieszego lub pieszo-

rowerowego, którego orientacyjny przebieg przedstawio-

no na rysunku planu;

c) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

c) teren znajduje siC w s>siedztwie projektowanego rezer-

watu przyrody „Wielbł>dzi Garb”;

d) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej.
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b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymienionych w ustawie Prawo Wodne, 

wymagana jest decyzja Dyrektora UrzCdu Morskiego 

zwalniaj>ca z zakazów wynikaj>cych z w/w ustawy.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. GdaMskiej z istniej>cych 

zjazdów i z ul. Wodnej;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokali-

zacji parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – za-

leca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiCcia 

na liniC kablow>.

§ 91 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 84.MU

2. Powierzchnia: 2,53 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej, miesz-

kaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie mniejsza nic wielkoWć terenu;

b) powierzchnia zabudowy – do 20%;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 80%;

d) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

e) mała architektura:

— Wmietniki – wbudowane lub wolno stoj>ce, zadaszone 

o wielkoWci dostosowanej do wymogów segregacji 

odpadów;

— dopuszcza siC oWwietlenie według indywidualnych 

uwarunkowaM;

— dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m z wykluczeniem przCseł betonowych prefabry-

kowanych;

f)  dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe i loka-

lizacjC tymczasowych obiektów budowlanych wraz z 

instalacjami i urz>dzeniami technicznymi:

— na terenie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

– dopuszcza siC obiekty tymczasowe zwi>zane 

funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i zrealizowan> 

na podstawie ustaleM niniejszej uchwały;

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem na 

budowC – w zakresie odpowiednim do prowadzonych 

prac budowlanych;

g) inne:

— lokalizacja istniej>cej studni głCbinowej oznaczonej 

na rysunku planu;

— strefa ochrony wału przeciwpowodziowego – dla 

zapewnienia szczelnoWci i stabilnoWci wałów przeciw-

powodziowych obowi>zuj> przepisy Ustawy Prawo 

Wodne;

—  dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

sportu i rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku 

i przedłucaj>ce przebywanie na wolnym powietrzu;

— poziom posadowienia parteru nie nicej nic na rzCdnej 

+1,60 m n.p.m. i nie wycej nic 0,5 m nad poziomem 

projektowanego ukształtowania terenu – nie dotyczy 

tymczasowych obiektów budowlanych; poziom pro-

jektowanego terenu nie wycej nic na rzCdnej 1,60 m 

n.p.m.

— zakazuje siC lokalizacji reklam z wyj>tkiem reklam 

na obiektach budowlanych, zwi>zanych z prowa-

dzon> działalnoWci>, w formie: napisów, plakatów i 

oWwietlonych plansz o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 1 m2 dostosowanej do uwarunkowaM 

wystCpuj>cych na działce lub w jej s>siedztwie.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy:

— iloWć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe – do 2;

— pionowy wymiar budynku – do 9 m;

b) szerokoWć elewacji frontowej – nie wiCksza nic 20 m; 

szerokoWci elewacji istniej>cych budynków uznaje siC 

za zgodne z planem;

c) geometria dachu:

— k>t nachylenia – od 30o do 50o;

— kształt dachu – minimum dwuspadowy, symetrycz-

ny;

— pokrycie – dowolne o naturalnym kolorze wypalonej 

gliny lub odcieni od szaroWci do grafi tu;

d) przekształcenia istniej>cej zabudowy:

— uznaje siC istniej>c> zabudowC, w tym zabudowC 

o parametrach przekraczaj>cych ustalone powycej 

regulacje jako zgodn> z planem;

— ustalenia dotycz>ce zasad kształtowania zabudowy 

w punkcie 4.2.a)-c) dotycz> równiec odbudowy, roz-

budowy czy nadbudowy istniej>cej zabudowy;

e) zasady kształtowania tymczasowych obiektów budow-

lanych:

— w trakcie budowy, na terenie objCtym pozwoleniem 

na budowC – dopuszcza siC tymczasowe obiekty 

budowlane o dowolnym gabarycie, formie, rodzaju 

konstrukcji i  materiale;

— zwi>zanych funkcjonalnie z zabudow> istniej>c> i 

zrealizowan> na podstawie ustaleM niniejszej uchwały 

– dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane 

niepoł>czone trwale z gruntem, takie jak przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne lub o trwałej 

rozbieralnej konstrukcji dostosowanej do formy za-

budowy, o powierzchni mierzonej po obrysie obiektu 

nie wiCkszej nic 150 m2 i wysokoWci do 5 m;

f)  inne – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej + 2,20 

m n.p.m.

c) strefa ochrony bezpoWredniej wokół studni głCbinowej;

d) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego;

e) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroener-

getyczna 15 kV.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
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a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska;

c) do podsypania terenu wyklucza siC stosowanie mate-

riałów zagracaj>cych zanieczyszczeniem Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Wodnej (043.KD-X);

b) wymagania parkingowe – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 

niniejszej uchwały.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – z miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Wcieków.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo na tereny zieleni lub poprzez 

retencjonowanie i rozs>czanie w granicach własnej po-

sesji, a z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

poprzez zbiorniki retencyjno-infi ltracyjne lub studnie 

chłonne po oczyszczeniu w separatorach substancji 

ropopochodnych i  oczyszczalnikach (odstojnikach 

wirowych).

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych proekologicz-

nych (nie emisyjnych lub nisko emisyjnych) aródeł ciepła; 

dopuszcza siC dogrzewanie poprzez kominki opalane 

drewnem.

f)  Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – 30%.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – za-

leca siC wymianC napowietrznej linii Wredniego napiCcia 

na liniC kablow>.

§ 92 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 85.It

2. Powierzchnia: 0,37 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny wałów przeciwpowodzio-

wych.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – nie ustala siC;

f)  inne:

— przestrzeganie warunków obowi>zuj>cych na wałach 

– zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

gospodarki wodnej i ich usytuowanie;

— parametry wału dostosować do potrzeb ochrony 

przeciwpowodziowej uwzglCdniaj>cej prognozowan> 

zmianC klimatu, a w tym wzrost poziomu morza (su-

gerowana wysokoWć korony wału +3,5 m n.p.m.);

— na koronie wału lokalizacja ogólnodostCpnego ci>gu 

pieszego, którego orientacyjny przebieg przedstawio-

no na rysunku planu;

— zakazuje siC lokalizacji reklam.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej + 2,20 

m n.p.m.

c) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

b) nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Wodnej (043.KD-X) i po-

przez teren s>siedni;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – z sieci elektroenergetycznej.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)   Usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do 

miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.
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§ 93 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 86.ZE

2. Powierzchnia: 2,75 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni o wiod>cej funkcji 

ekologicznej

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

4.1. Warunki urbanistyczne:

a) wielkoWć działki – nie ustala siC;

b) powierzchnia zabudowy – zakaz zabudowy;

c) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej nic 90%;

d) linie zabudowy – nie ustala siC;

e) mała architektura – nie ustala siC;

f)  inne:

— zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych;

— zakaz wprowadzania gatunków roWlin introdukowa-

nych (niezgodnych siedliskowo i geografi cznie);

— zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wy-

j>tkiem hydrotechnicznych budowli ochronnych i 

urz>dzeM infrastruktury technicznej.

4.2. Zasady kształtowania zabudowy – nie ustala siC.

4.3. Zagrocenia i ograniczenia:

a) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

b) teren zagrocony zalaniem:

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej + 2,20 

m n.p.m.

c) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego – racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i 

kształtowanie równowagi ekologicznej;

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie technicznym brzegu mor-

skiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i za-

gospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 

terytorialnie organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC na obszarze bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi> – zgodnie z zapisami punktu 4.3.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Wodnej;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury:

a) Zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC.

b) Odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie ustala 

siC.

c) Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – powierzchniowo.

d) ElektrycznoWć – nie ustala siC.

e) Zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.

f)  Usuwanie odpadów – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 94 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 87.ZL

2. Powierzchnia: 0,56 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów (lasy ochronne)

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu –

a) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego;

b) prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

c) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie technicznym brzegu mor-

skiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i za-

gospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 

terytorialnie organem administracji morskiej.

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od dróg publicznych znajduj>cych 

siC poza obszarem planu;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

Poz. 1656



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 83 — 6278 —

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy. Informacje i postulaty 

nie bCd>ce ustaleniami planu – nie ustala siC.

§ 95 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 88.ZL

2. Powierzchnia: 2,73 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów (lasy ochronne)

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) na całym terenie ustanawia siC słucebnoWć przejazdu i 

dostCpu w celu kontynuowania działalnoWci statutowej 

właWciwego terytorialnie urzCdu morskiego;

b) lokalizacja ogólnodostCpnych ci>gów pieszych i pieszo-

rowerowych, których orientacyjny przebieg przedstawio-

no na rysunku planu;

c) prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

d) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007

b) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

c) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie technicznym brzegu mor-

skiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i za-

gospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 

terytorialnie organem administracji morskiej.

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymienionych w ustawie Prawo Wodne, 

wymagana jest decyzja Dyrektora UrzCdu Morskiego 

zwalniaj>ca z zakazów wynikaj>cych z w/w ustawy.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ci>gu pieszo-jezdnego 018.

KD-X i dróg publicznych znajduj>cych siC poza obsza-

rem planu;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 96 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 89.ZL

2. Powierzchnia: 8,32 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a) lokalizacja ogólnodostCpnych ci>gów pieszych, których 

orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku pla-

nu;

b) prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

c) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC siedliska borów i lasów w pod-

mokłych zagłCbieniach w obrCbie Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” 

PLH280007;

c) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

d) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – w oparciu o przepisy szcze-

gólne jak w pkt 7.c).

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej.

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków;

d) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.
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8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Przyjaani, ul. Marynarzy, 

poprzez teren 17.ZE i od ul. GdaMskiej z istniej>cych 

zjazdów;

b) wymagania parkingowe – nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów.

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 97 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA

1. Oznaczenie terenu: 90.ZL

2. Powierzchnia: 31,65 ha

3. Przeznaczenie terenu: Tereny lasów.

4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

a)  dopuszcza siC lokalizacjC lokalnej dominanty u zbiegu 

ci>gów pieszych w rejonie wyznaczonym na rysunku 

planu, w formie acurowej altany, o powierzchni zabu-

dowy do 40 m2 i wysokoWci do 5 m;

b)  dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM parkowych, sportu i 

rekreacji wzbogacaj>cych formy wypoczynku i przedłu-

caj>ce przebywanie na wolnym powietrzu, bez ingerencji 

w istniej>cy drzewostan;

c) teren proponowanej lokalizacji parkingów zgodnie z 

rysunkiem planu – parking „zielony” o nawierzchni 

cwirowej (grysowej) lub pokryte acurowymi płytami wy-

pełnianymi humusem i obsianymi np. traw>, z udziałem 

zieleni wysokiej – izolacyjnej;

d) lokalizacja ogólnodostCpnych ci>gów pieszych, których 

orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku pla-

nu;

e) słucebnoWć przejazdu do terenów 36.ZL, 20.ZL i 

21.ZPL;

f)  prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urz>dzenia 

lasu;

g) zakazuje siC lokalizacji znaków reklamowych.

5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

a) na terenie znajduj> siC siedliska lasów mieszanych i 

borów na wydmach nadmorskich w obrCbie Specjalne-

go Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja  

WiWlana” PLH280007;

b) na terenie znajduj> siC siedliska borów i lasów w pod-

mokłych zagłCbieniach w obrCbie Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Zalew WiWlany i Mierzeja WiWlana” 

PLH280007;

c) na terenie znajduje drzewo o cechach predysponuj>cych 

do ochrony – zachowanie i pielCgnacja;

d) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami;

e) racjonalne wykorzystanie potencjału Wrodowiska i kształ-
towanie równowagi ekologicznej;

f)  nie dopuszcza siC lokalizowania przedsiCwziCć, które w 

wyniku zalania mogłyby spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej – nie ustala siC.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

a) dostCpnoWć drogowa – od ul. Marynarzy, ul. Przyjaani, 

ul. Teleexpressu, od drogi wewnCtrznej 04.KDW i od 

ci>gu pieszo-jezdnego 043.KD-X;

b) wymagania parkingowe – nie ustala siC.

9. Zasady kształtowania infrastruktury – nie ustala siC.

10. Stawka procentowa – nie dotyczy.

11. Informacje i postulaty nie bCd>ce ustaleniami planu – nie 

ustala siC.

§ 98 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA
 – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 01.KD-Z

2. Powierzchnia: 0,88 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi zbiorczej – droga 

wojewódzka nr 501 (ul. GdaMska).

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 14 m 

z lokalnym przewCceniem do 11,5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;
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d) znajduje siC w granicach zabytkowego układu rurali-

stycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru zabytków 

woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty jest Wcisł> 

ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace maj>ce 

wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów zabytko-

wych terenu i obiektów zabytkowych nalecy uzyskać 
pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków zgodnie 

z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochrony zabyt-

ków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy –  dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie 

słupów reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowa-

nych na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne 

o jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 0,5 m2.

§ 99

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI 

PÓŁNOCNEJ MIASTA – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 02.KD-D

2. Powierzchnia: 2,85 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – 

ul. Marynarzy.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 30 m 

z lokalnym przewCceniem do 15 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) fragment terenu znajduje siC w granicach zabytkowe-

go układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do 

rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie 

objCty jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie 

prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-

rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 

zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-

ny zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a)  Dopuszcza siC lokalizacjC zbiornika retencyjnego na 

wody opadowe na terenach istniej>cej zieleni;

b)  Dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie słupów 

reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowanych 

na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne o 

jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 0,5 m2;

c) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych 

w pasie drogowym.

§ 100 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA
 – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 03.ZL/KDW

2. Powierzchnia: 0,22 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny lasów; dopuszcza siC drogC 

wewnCtrzn> zgodnie z istniej>cym ucytkowaniem.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-

wych – powierzchniowo;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 101 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 04.KDW

2. Powierzchnia: 0,10 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnCtrznych.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 
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ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 102 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 05.KD-D

2. Powierzchnia: 0,59 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – ul. 

Przyjaani.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 12 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) fragment terenu znajduje siC w granicach zabytkowe-

go układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do 

rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie 

objCty jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie 

prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-

rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 

zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-

ny zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.

§ 103 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 06.KD-X

2. Powierzchnia: 0,16 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 6 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
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§ 104 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 07.KDW

2. Powierzchnia: 0,03 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnCtrznych.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 6 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 105 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 08.ZL/KDW

2. Powierzchnia: 0,32 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren lasów; dopuszcza siC drogC 

wewnCtrzn> – ul. Przyjaani.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 7 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grunto-

wych – powierzchniowo;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek pieszych i rowe-

rowych.

§ 106 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 09.KD-D

2. Powierzchnia: 0,98 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – ul. 

Teleexpressu.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 10 m 

z lokalnymi przewCceniami do 9,5 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:
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a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) fragment znajduje siC w granicach zabytkowego ukła-

du ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest  Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy –  Dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie 

słupów reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowa-

nych na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne  

o jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 0,5 m2.

§ 107 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 010.KD-X

2. Powierzchnia: 0,13 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Teleexpressu.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

6,5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 108 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 011.KD-X

2. Powierzchnia: 0,03 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 8 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) czCWć terenu znajduje siC w pasie technicznym, a czCWć 
w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu ucytkowania i zagospodarowania terenu nalecy 

uzgodnić z właWciwym terytorialnie organem administra-

cji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) fragment terenu znajduje siC w granicach zabytkowe-

go układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do 

rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie 

objCty jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie 

prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-

rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 

zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-

ny zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) dopuszcza siC realizacjC Wciecki rowerowej zgodnie z 

rysunkiem planu;

b) istniej>cy dojazd do terenu 33.UT uznaje siC za zgodny 

z planem; dopuszcza siC dojazd techniczny do terenu 

031.KD-X i do terenów na północ od obszaru opraco-

wania;

c) zakazuje siC lokalizacji reklam.
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§ 109 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 012.KD-D

2. Powierzchnia: 0,32 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – 

ul. Bałtycka.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 12 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 110 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 013.KD-D

2. Powierzchnia: 0,04 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

12,5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 111 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 014.KD-X

2. Powierzchnia: 0,04 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie technicznym brzegu mor-

skiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i za-

gospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 

terytorialnie organem administracji morskiej;
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b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) dopuszcza siC realizacjC Wciecki rowerowej zgodnie z 

rysunkiem planu;

b) zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 112 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 015.KD-X

2. Powierzchnia: 0,04 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – od-

prowadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych 

– z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczysz-

czeniu w separatorach substancji ropopochodnych i oczy-

szczalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych 

dla przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz 

na rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej 

nic powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie technicznym brzegu mor-

skiego – wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i za-

gospodarowania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym 

terytorialnie organem administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 113 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 016.KD-X

2. Powierzchnia: 0,04 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.
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§ 114 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 017.KD-X

2. Powierzchnia: 0,33 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego – ul. 

Morska.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 12 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie 

drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) czCWć terenu znajduje siC w pasie technicznym, a czCWć 
w pasie ochronnym brzegu morskiego – wszelkie zmiany 

sposobu ucytkowania i zagospodarowania terenu nalecy 

uzgodnić z właWciwym terytorialnie organem administra-

cji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;

b) dopuszcza siC realizacjC Wciecki rowerowej zgodnie z 

rysunkiem planu;

c) lokalizacja forum przyplacowego – otwartej przestrzeni 

publicznej, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 115 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 018.KD-X

2. Powierzchnia: 0,15 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 116 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 019.KD-D

2. Powierzchnia: 0,12 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 10 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – od-

prowadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych 

– z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczysz-

czeniu w separatorach substancji ropopochodnych i oczy-

szczalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych 
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dla przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz 

na rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej 

nic powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 117 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 020.KD-D

2. Powierzchnia: 0,31 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – ul. 

beromskiego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 10 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy –  dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie 

słupów reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowa-

nych na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne 

o jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 0,5 m2;.

§ 118 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 021.KD-X

2. Powierzchnia: 0,03 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: 5 m.

5. Parkingi: nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-
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ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 119 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 022.KD-X

2. Powierzchnia: 0,02 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 120 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 023.KD-X

2. Powierzchnia: 0,17 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo – jezd-

nego – ul. Morska.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

9,5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy –  dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie 

słupów reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowa-

nych na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne 

o jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 0,5 m2.

§ 121 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 024.KD-X

2. Powierzchnia: 0,53 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 
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na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 122 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 025.KD-X

2. Powierzchnia: 0,11 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego; do-

puszcza siC dojazd do terenu 30.UT,MW, 50.USK i 58.W.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 123 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 026.KD-D

2. Powierzchnia: 0,48 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – 

ul. Portowa.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 10 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a)  dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie słupów 

reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowanych 

na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne o 
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jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 0,5 m2;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.

§ 124 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 027.KD-X

2. Powierzchnia: 0,19 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

a) na terenie znajduj> siC stanowiska gatunków roWlin 

objCtych ochron> Wcisł> oznaczone na rysunku planu 

– wymagaj> one ochrony zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.

§ 125 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA
 – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 028.KD-X

2. Powierzchnia: 0,06 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 4 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 126 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA
 – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 029.KD-D

2. Powierzchnia: 0,24 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – ul. 

Korczaka.
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4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 12 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 127 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 030.KD-X

2. Powierzchnia: 0,03 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Młodziecy.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 7 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 128 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 031.KD-X

2. Powierzchnia: 0,24 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego 

– Bulwar Słoneczny.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 15 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) fragment terenu znajduje siC w granicach zabytkowe-

go układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do 

rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie 

Poz. 1656



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 83 — 6292 —

objCty jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie 

prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-

rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 

zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-

ny zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) dopuszcza siC realizacjC Wciecki rowerowej zgodnie z 

rysunkiem planu;

b) zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 129 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 032.KD-X

2. Powierzchnia: 0,24 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Sienkiewicza.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 8 m z 

lokalnym przewCceniem do 6,5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 130 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 033.KD-D

2. Powierzchnia: 0,19 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – 

ul. Przyjaani.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 10 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.

§ 131 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA
 – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 034.KD-D

2. Powierzchnia: 0,92 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – 

ul. bołnierzy.
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4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 10 m.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) fragment terenu znajduje siC w granicach zabytkowe-

go układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do 

rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie 

objCty jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie 

prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-

rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 

zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-

ny zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a)  dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie słupów 

reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowanych 

na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne o 

jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 0,5 m2;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.

§ 132 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 035.KD-X

2. Powierzchnia: 0,05 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 133 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 036.KD-X

2. Powierzchnia: 0,04 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Sienkiewicza.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

4,5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 
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robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam.

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.

§ 134 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 037.KDW

2. Powierzchnia: 0,05 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnCtrznych.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 135 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 038.KD-D

2. Powierzchnia: 0,16 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej – 

ul. bołnierzy.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) fragment terenu znajduje siC w granicach zabytkowe-

go układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do 

rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie 

objCty jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie 

prace maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walo-

rów zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 

uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabytków 

zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi ochro-

ny zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 136 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 039.KDW

2. Powierzchnia: 0,02 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Tereny dróg wewnCtrznych.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-
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niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 137 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 040.KD-Z

2. Powierzchnia: 1,07 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi zbiorczej – droga 

wojewódzka nr 501 (ul. GdaMska).

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 14 m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a)  dopuszcza siC lokalizacjC reklam w formie słupów 

reklamowych lub tablic informacyjnych zgrupowanych 

na jednym noWniku (stelacu); tablice informacyjne o 

jednolitej kolorystce i o powierzchni jednostkowej nie 

wiCkszej nic 0,5 m2;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.

§ 138 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 041.KD-D

2. Powierzchnia: 0,04 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej 

– rezerwa terenu dla modernizacji ul. Wojska Polskiego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.

5. Parkingi – dopuszcza siC parkowanie w pasie drogowym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem wskutek podniesienia siC 

poziomu wody gruntowej do rzCdnej +1,25 m n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.

§ 139 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 042.KD-X

2. Powierzchnia: 0,18 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszo-jezd-

nego – ul. Wodna.
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4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z istniej>cym wydzieleniem.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i grun-

towych – z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej 

po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopo-

chodnych i oczyszczalnikach (odstojnikach wirowych), 

zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czCstoWci 

wystCpowania 1 raz na rok w czasie trwania 15 minut 

lecz o iloWci nie mniejszej nic powstaj>cej z opadów o 

natCceniu 77 litrów na sekundC na 1 hektar, w taki spo-

sób, aby w odpływie do odbiornika zawartoWć zawiesin 

ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, a substancji 

ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;

b) teren zagrocony zalaniem:

— wskutek podniesienia siC poziomu wody gruntowej 

do rzCdnej +1,25 m n.p.m.;

— w wyniku spiCtrzeM sztormowych do rzCdnej +2,20 m 

n.p.m.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) zakazuje siC lokalizacji reklam;

b) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek rowerowych w 

pasie drogowym.

§ 140 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA  – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 043.KD-X

2. Powierzchnia: 0,03 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznego ci>gu pieszego.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 5m.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy:

a) dopuszcza siC realizacjC Wciecki rowerowej zgodnie z 

rysunkiem planu;

b) zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 141 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVCI OBRB-
BU GEODEZYJNEGO KRYNICA MORSKA DLA CZBVCI  

PÓŁNOCNEJ MIASTA – DLA DRÓG

1. Oznaczenie terenu: 044.KD-D

2. Powierzchnia: 0,03 ha

3. Klasa i nazwa ulicy: Teren publicznej drogi dojazdowej 

– fragment ul. Przyjaani.

4. Minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu.

5. Parkingi – nie dopuszcza siC parkowania w pasie drogo-

wym.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu – odpro-

wadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych – z 

zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej po oczyszcze-

niu w separatorach substancji ropopochodnych i oczysz-

czalnikach (odstojnikach wirowych), zaprojektowanych dla 

przejmowania opadów o czCstoWci wystCpowania 1 raz na 

rok w czasie trwania 15 minut lecz o iloWci nie mniejszej nic 
powstaj>cej z opadów o natCceniu 77 litrów na sekundC 

na 1 hektar, w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika 

zawartoWć zawiesin ogólnych była nie wiCksza nic 100 mg/l, 

a substancji ropopochodnych – nie wiCksza nic 15 mg/l, do 

miejskiej kanalizacji deszczowej;

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych przepisów:

a) teren znajduje siC w pasie ochronnym brzegu morskiego 

– wszelkie zmiany sposobu ucytkowania i zagospodaro-

wania terenu nalecy uzgodnić z właWciwym terytorialnie  

organem  administracji morskiej;

b) teren znajduje siC na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Mierzeja WiWlana”, dla którego obowi>zuj> przepisy 

prawa powszechnie obowi>zuj>cego i miejscowego w 

kompetencji Wojewody;

c) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodziowego; dla 

robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 

powodzi>, wymagane jest uzyskanie od właWciwego 

terytorialnie organu zwolnienia z zakazów okreWlonych 

w Prawie Wodnym;

d) teren znajduje siC w granicach zabytkowego układu 

ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objCty 

jest Wcisł> ochron> konserwatorsk>; na wszelkie prace 

maj>ce wpływ na zachowanie i ekspozycjC walorów 

zabytkowych terenu i obiektów zabytkowych nalecy 
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uzyskać pozwolenie właWciwego konserwatora zabyt-

ków zgodnie z przepisami szczególnymi dotycz>cymi 

ochrony zabytków.

8. Stawka procentowa – nie dotyczy.

9. Inne zapisy – zakazuje siC lokalizacji reklam.

§ 142

1. Integraln> czCWci> uchwały jest czCWć grafi czna – rysunek 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czCWci obrCbu geodezyjnego Krynica Morska dla czCWci 

północnej miasta w skali 1:2000, stanowi>cy zał>cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku miejscowego planu zawarto nastCpuj>ce ozna-

czenia grafi czne:

1) informacyjne, obowi>zuj>ce na podstawie odrCbnych 

przepisów:

— granica obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru 

zabytków (ochrona historycznego układu ruralistycz-

nego i urbanistycznego),

— obiekty (nieruchomoWci gruntowe) wpisane do rejestru 

zabytków,

— obiekty (nieruchomoWci budynkowe) wpisane do 

rejestru zabytków,

— granica morskiej przystani rybackiej,

— granica pasa technicznego,

— granica strefy ochrony wału przeciwpowodziowego,

— stanowiska gatunków roWlin objCtych ochron> Wcisł> 

– orientacyjna lokalizacja,

2) obowi>zuj>ce, wynikaj>ce z ustaleM planu:

— granica opracowania planu,

— linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania,

— oznaczenia identyfi kacyjne oraz przeznaczenie tere-

nów w liniach rozgraniczaj>cych,

— obiekty wskazane do rekompozycji dezintegruj>ce 

przestrzeM,

— obiekty wyburzone znajduj>ce siC na podkładzie 

mapowym,

— orientacyjna lokalizacja dominanty lub punktu wido-

kowego,

— tereny proponowanej lokalizacji parkingów,

— teren forum przyplacowego,

— tereny do zagospodarowania zieleni>,

— orientacyjny przebieg głównych ogólnodostCpnych 

ci>gów pieszych,

— orientacyjny przebieg głównych ogólnodostCpnych 

ci>gów pieszych lub pieszo-rowerowych,

— schemat przebiegu Wciecek rowerowych,

— miejsca wł>czeM pieszo-jezdnej komunikacji we-

wnCtrznej do zewnCtrznego układu drogowego,

— miejsca wł>czeM ogólnodostCpnych ci>gów pieszych 

do zewnCtrznego układu drogowego,

— nieprzekraczalne linie zabudowy,

— obowi>zuj>ce linie zabudowy,

— wał przeciwpowodziowy,

— rejon lokalizacji stacji transformatorowej istniej>cej/

projektowanej,

— rejon lokalizacji studni głCbinowych i ujCć wody,

— obiekty zabytkowe (nieruchomoWci gruntowe),

— obiekty zabytkowe (nieruchomoWci budynkowe),

— obiekty zabytkowe (Wlad historycznego układu droc-
nego),

— strefa ochrony archeologicznej,

— granica projektowanego rezerwatu przyrody „Wiel-

bł>dzi Garb”,

— drzewa o cechach predysponuj>cych do ochrony.

3) Informacyjne, nie bCd>ce ustaleniami planu:

— orientacyjna lokalizacja przystanku autobusowego,

— schemat przebiegu Wciecki rowerowej poza obszarem 

planu.

§ 143

  RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, wyłoconym do publicznego 

wgl>du, a takce rozstrzygniCcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 

fi nansowania stanowi> zał>czniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwa-

ły.

§ 144

  Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta 

Krynica Morska

§ 145

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogło-

szenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go.

§ 146

  Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go obszaru nadmorskiego strefy centralnej Krynicy Morskiej, 

zatwierdzony Uchwał> Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 

Nr XXIV/177/2000 z dnia 30.08.2000 r., opublikowan> 

w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego z dnia 

09.02.2001 r. Nr 10, poz. 73 we fragmencie objCtym granicami 

opisanymi w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodnicz>ca

Rady Miejskiej

Agnieszka Jaworska

Zał>cznik nr 2

do uchwały Nr XXVII/203/2009

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego 
Krynica Morska dla czCWci północnej miasta.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag złoconych do projektu planu

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego czCWci obrCbu geodezyjnego Krynica Morska dla 

czCWci północnej miasta po raz pierwszy został wyłocony 

do publicznego wgl>du w UrzCdzie Miasta Krynica Morska 

w dniach od 18.04.2008 r. do 19.05.2008 r. W terminie 

przewidzianym ustaw> wpłynCło 10 uwag. Ponicej przed-

stawiono rozstrzygniCcia Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 

w sprawie poszczególnych uwag w kolejnoWci zgodnej z 

tabel>.

1) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:

  Pani> JolantC Szkudlarz.

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>ca uwagC, właWcicielka posesji połoconej na 

terenie 19.MU, przeznaczonym w planie dla zabudowy 

usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej   

jednorodzinnej z usługami, wnosiła o korektC linii rozgra-

niczaj>cej terenu, z uwzglCdnieniem istniej>cego garacu.

 UwagC uwzglCdniono i skorygowano liniC rozgraniczaj>ce 

terenu 19.MU.

2) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:

  PaMstwa DanutC i Kazimierza Proczek.

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:
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 Zgłaszaj>cy uwagC, właWciciele posesji połoconej na 

terenie 19.MU, przeznaczonym w planie dla zabudowy 

usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami, wnosili o korektC przebiegu 

drogi wewnCtrznej 07.KDW i skrócenie jej do granicy terenu 

przez nich ucytkowanego.

 UwzglCdnia siC uwagC. Na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji zabudowy i zagospodarowania terenu 

stwierdzono, ce zaplecze posesji przy ul. GdaMskiej 51 

wraz z przedmiotowym odcinkiem drogi widocznym na 

podkładzie mapowym pozostaje w wył>cznym ucytkowaniu 

zgłaszaj>cych uwagC, choć nie jest ich własnoWci>. Za zgo-

d>  właWcicieli gruntu oraz jego ucytkowników, wydzielenie 

drogi skrócono do niezbCdnego odcinka.

3) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:

  Pana Mariana Hriniewicza

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o uwzglCdnienie w planie loka-

lizacji parkingu na terenie dziercawionym od NadleWnictwa 

Elbl>g, na zapleczu posesji połoconej przy ul. GdaMskiej 

29.

 Dojazd do przedmiotowej nieruchomoWci odbywa siC 

poprzez ci>g pieszo-jezdny 06.KD-X wydzielony z czCWci 

leWnej działki własnoWci NadleWnictwa Elbl>g. Jego sze-

rokoWć w czCWci przylegaj>cej do posesji objCtej uwag>, 

pozwala na lokalizacjC miejsc postojowych. Uwaga została 

uwzglCdniona.

4) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

ITEL Sp. z o. o., Gdynia.

5) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., GdaMsk.

6) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:

  Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., GdaMsk.

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC nr 4 i 5 wnosili o umocliwienie budowy 

stacji bazowych telefonii komórkowych przy ul. Korczaka 

oraz Sienkiewicza (tereny 60.Uts, 64.UT, 62.UT). W uzu-

pełniaj>cej uwadze nr 6 zgłaszaj>cy wnosił o wprowadzenie 

nowych stacji takce w rejonie ulicy bołnierzy.

 Zgłaszaj>cy uwagC nie wnieWli w terminie przewidzianym 

ustaw> wniosku do planu. W zwi>zku połoceniem obszaru 

planu w Parku Krajobrazowym Mierzeja WiWlana, w pier-

wotnym projekcie planu zakazano lokalizacji stacji bazo-

wych, z wyj>tkiem modernizacji istniej>cych. W zwi>zku z 

zaistniał> potrzeb> lokalizacji stacji na nowych terenach 

podjCto próbC uzgodnienia nowych zapisów z Wojewódz-

kim Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwa-

torem Przyrody. Nie uzyskano zgody wycej wymienionych 

instytucji na lokalizacjC stacji w miejscach wskazanych 

przez zgłaszaj>cych uwagi 4 i 5, a jedynie na terenie, gdzie 

juc one istniej> oraz w bezpoWrednim s>siedztwie, a wiCc 

w rejonie ul. bołnierzy.

7) UwzglCdnia siC uwagC wniesion> przez:

  SpółdzielniC mieszkaniow> „Filar”, Elbl>g.

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o dostosowanie ustaleM 

planu do decyzji o warunkach zabudowy wydanej w dniu 

19.05.2008 r. w zakresie: powierzchni zabudowy, linii 

zabudowy, wysokoWci zabudowy, szerokoWci elewacji fron-

towej, geometrii dachu, rozszerzenie tekstu planu o opis 

charakterystyki bryły budynku.

 W zwi>zku z tym, ic uwaga poparta jest prawomocn> de-

cyzj> administracyjn> uwzglCdniono j> w całoWci. Wprowa-

dzone korekty parametrów zabudowy nie wpłyn> znacz>co 

na projektowan> strukturC przestrzenn>, a umocliwi> lepsze 

wykorzystanie potencjału terenu.

8) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:

  Hotel Continental s. c.,

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC w terminie przewidzianym ustaw> nie 

wniósł wniosków do planu.

 Dla terenu 63.U,UP zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:

a) Rozszerzenie zapisu dotycz>cego funkcji terenu – U 

(usługi) o funkcjC UT (usługi turystyki, wypoczynku i 

rehabilitacji).

  UwzglCdniono uwagC i doprecyzowano zakres dopusz-

czonych usług.

b) Zniesienie ograniczeM dotycz>cych wielkoWci i zasad 

umieszczania reklam.

  Odrzuca siC uwagC. Reklamy stałe stanowi> wacny 

element zagospodarowania terenu wpływaj>cy na ład 

przestrzenny. Zaniechanie regulacji wielkoWci i zasad 

lokalizacji reklam  prowadzi do dysharmonii przestrzen-

nej. Na terenie wpisanym do rejestru zabytków wielkoWci 

reklam stałych, zwłaszcza lokalizowanych na budynkach 

powinny być ograniczone do niezbCdnego minimum, 

aby nie dominowały w przestrzeni i nie przesłaniały 

budynków.

a) KorektC powierzchni zabudowy z 25% na 50%.

  Odrzuca siC uwagC. Obowi>zuj>cy plan miejscowy na 

działce nr 29/24 dopuszcza zabudowC o intensywno-

Wci od 0,3 do 0,54. Nowy plan dopuszcza realizacjC 

zabudowy 3 kondygnacyjnej na powierzchni 25%, co 

daje wskaanik intensywnoWci 0,75. Stwierdza siC, ce 

uchwalany plan nie powoduje zmniejszenia, a wrCcz 

zwiCkszenie intensywnoWci zabudowy.

c) KorektC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy z 3 do 4 

kondygnacji.

  Odrzuca siC uwagC. Obowi>zuj>cy plan dopuszczał 
zabudowC o wysokoWci 3,5 kondygnacji, z jednoczes-

nym ograniczeniem intensywnoWci do 0,54. Zgodnie z 

jego ustaleniami 3,5 kondygnacji mocna było uzyskać 
zabudowuj>c 15,4% powierzchni. W nowym planie do-

puszczono nieco nicsz> zabudowC – do 3 kondygnacji, 

jednak na znacznie wiCkszej powierzchni – do 25%. 

Stwierdza siC, ce projektowany plan nie powoduje 

zmniejszenia, a wrCcz zwiCkszenie intensywnoWci za-

budowy.

  Dla terenu 65.UT zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:

a) KorektC zapisów dotycz>cych powierzchni zabudowy.

  UwzglCdnia siC uwagC. Dostosowano parametry do-

tycz>ce powierzchni zabudowy do wydanej decyzji o 

warunkach zabudowy.

b) Zniesienie ograniczeM dotycz>cych wielkoWci i zasad 

umieszczania reklam.

  Odrzuca siC uwagC. Reklamy stałe stanowi> wacny 

element wpływaj>cy na ład przestrzenny. Zaniechanie 

regulacji wielkoWci i zasad lokalizacji reklam prowadzi 

do dysharmonii  przestrzennej.

c) KorektC dopuszczalnej wysokoWci zabudowy do 4 kon-

dygnacji.

  UwzglCdnia siC uwagC i dostosowuje siC dopuszczon> 

wysokoWć zabudowy do wydanej decyzji o warunkach 

zabudowy.

d) Zniesienie ograniczenia wielkoWci pojedynczego obiek-

tu.

  UwzglCdniono czCWciowo uwagC i dopuszczono obiekty 

o powierzchni pojedynczego budynku do 700 m2. Dla 

doprecyzowania ustaleM planu w karcie terenu wniesiono 

zapis: „forma zabudowy rozczłonkowana, dostosowana 

do ukształtowania terenu, w której dopuszcza siC ł>cze-

nie w zespoły pojedynczych budynków jednokondyg-

nacyjnymi ł>cznikami”. Zapis taki umocliwia realizacjC 

ducych kompleksów zabudowy z wykluczeniem realizacji 
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zwartych, wielkokubaturowych obiektów nieodpowiada-

j>cych skal> do charakteru miejsca.

9) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:

  Pana Jana Gryniewicza

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC Pan Jan Gryniewicz jest właWcicielem 

nieruchomoWci połoconej na terenie 33.UT przeznaczonej 

dla zabudowy usługowej – turystyki, wypoczynku i rehabili-

tacji. W terminie przewidzianym ustaw> nie składał wniosku 

do planu.

 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:

a) ZwiCkszenie szerokoWci pasa drogowego ul. Bałtyckiej 

z 12 m do 15 m.

  Odrzuca siC uwagC. Uznaje siC, ce ustalona szerokoWć 
pasa drogowego jest wystarczaj>ca dla sprawnej obsługi 

terenów przyległych.

b) ZmianC przeznaczenia terenu 017.KD-X z ci>gu piesze-

go na ci>g pieszo-jezdny.

  Odrzuca siC uwagC. Ul. Morska jest obecnie ci>giem 

pieszym, ze wzglCdu na ducy spadek terenu urz>-

dzonym w formie schodów terenowych. Wyklucza siC 

wprowadzenie ruchu kołowego w istniej>cy ci>g pieszy, 

spełniaj>cy funkcjC głównego dojWcia na placC.

c) KorektC przeznaczenia terenu 34.U i przeniesienie 

„centrum ratownictwa” na teren 31.UT.

  UwagC uznaje siC za bezzasadn> poniewac w obu 

terenach taka inwestycja jest dopuszczona.

d) KorektC dopuszczonej wysokoWci powierzchni zabudowy 

na terenie 33.UT; uwzglCdnienie istniej>cych ogrodzeM 

i ich adaptacjC w planie.

  UwzglCdnia siC czCWć uwagi dotycz>c> zwiCkszenia 

wysokoWci i powierzchni zabudowy terenu 33.UT z 

dostosowaniem parametrów zabudowy, w tym intensy-

wnoWci, do ustaleM obowi>zuj>cego planu. Nie uwzglCd-

nia siC czCWci uwagi dotycz>cej adaptacji istniej>cego 

ogrodzenia od strony Bulwaru Słonecznego. Zakazuje 

siC lokalizacji ogrodzeM wzdłuc Bulwaru – głównej pro-

menady nadmorskiej w celu udostCpnienia usług oraz 

poszerzenia przestrzeni publicznej.

e) Zniesienie ograniczenia wielkoWci powierzchni mieszka-

nia na terenie 33.UT.

  Odrzuca siC uwagC. Plan ogranicza wielkoWć mieszka-

nia towarzysz>cego funkcji usługowej do 120 m2. Jest 

to wielkoWć umocliwiaj>ca realizacjC komfortowego 

mieszkania dla właWciciela pensjonatu.

f)  KorektC linii zabudowy na terenie 33.UT zgodnie z pla-

nem obowi>zuj>cym.

  Odrzuca siC uwagC. Linia zabudowy na rysunku planu 

jest dostosowana do linii zabudowy na terenie s>siednim 

– stanowi jej kontynuacjC, a takce kontynuacjC zabudowy  

istniej>cej.

g) Zmniejszenie szerokoWci Bulwaru Słonecznego (teren 

031.KD-X) z 15 m do 10 m.

  Odrzuca siC uwagC. Bulwar Słoneczny jest główn> nad-

morsk> przestrzeni> publiczn> i jego zawCcenie byłoby 

niekorzystne dla obsługi ruchu turystycznego.

h) KorektC zapisów dotycz>cych dostCpnoWci drogowej.

  Doprecyzowano zapisy planu dotycz>ce dojazdu do 

terenu 33.UT poprzez adaptacjC istniej>cego wjazdu z 

terenu 11.KD-X. Wykluczono wjazd na teren z Bulwaru 

Słonecznego.

i)  KorektC zapisów karty terenu 35.UT,Upl,US dotycz>cych 

zasad podziału terenu, wysokoWci zabudowy i rozmiesz-

czenia funkcji. 

  Odrzuca siC uwagC. Ustalenia planu pozostawiaj> sze-

roki wachlarz mocliwoWci zainwestowania. Plan okreWla 

w sposób wystarczaj>cy wszystkie zasady zabudowy i   

zagospodarowania terenu, z zachowaniem ładu prze-

strzennego na terenie i w jego s>siedztwie.

j)  Doprecyzowanie zapisów dotycz>cych przeznaczenia 

terenu 31.UT i podział terenu na kilka mniejszych z 

rócnym przeznaczeniem.

  Odrzuca siC uwagC. Mimo ogólnych zapisów i szerokiego 

wachlarza dopuszczonych funkcji plan okreWla w sposób 

wystarczaj>cy wszystkie zasady zabudowy i zagospo-

darowania terenu, z zachowaniem ładu przestrzennego 

na terenie i w jego s>siedztwie

10) UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC wniesion> przez:

  Pana Waldemara KaniC
  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Zgłaszaj>cy uwagC wnosił o wydzielenie działki nr 663 znaj-

duj>cej siC na terenie 48.UT, przeznaczonym dla zabudowy 

usługowej – turystyki, wypoczynku i rehabilitacji i utwo-

rzenie oddzielnego terenu o skorygowanych ustaleniach 

dotycz>cych zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) Rozszerzenie przeznaczenia terenu o zabudowC wielo-

rodzinn>.

  Odrzuca siC uwagC. Zgodnie z polityk> gospodarcz> 

Miasta zabudowC wielorodzinn> dopuszcza siC jedynie 

na posesjach, na których ona juc istnieje.

b) ZwiCkszenie powierzchni zabudowy z 25% do 35%.

  UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC i zwiCksza siC po-

wierzchniC zabudowy do 30%.

c) Zmniejszenie pow. biologicznie czynnej z 50 do 40%. 

UwzglCdnia siC uwagC.

d) UsuniCcie publicznego ci>gu pieszego.

  Nie uwzglCdnia siC uwagi. Wprowadzenie publicznego 

ci>gu pieszego było warunkiem uzyskania uzgodnienia 

projektu planu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków.

e) UsuniCcie zapisu dopuszczaj>cego lokalizacjC urz>dzeM 

parkowych.

  Nie uwzglCdnia siC uwagi. Plan dopuszcza lokalizacjC 

urz>dzeM parkowych, nie nakłada obowi>zku ich zrea-

lizowania.

f)  ZwiCkszenie wysokoWci z 3 do 4 kondygnacji.

  UwzglCdnia siC uwagC. W s>siedztwie przedmiotowej 

posesji wydano decyzjC o warunkach zabudowy dla bu-

dynków 4 kondygnacyjnych (uwaga nr 7). Po uzyskaniu 

niezbCdnych uzgodnieM dopuszcza siC realizacjC czwar-

tej kondygnacji takce na posesji przy ul. beromskie-

go 4.

g) Dopuszczenie lokalizacji platformy widokowej.

  Nie uwzglCdnia siC uwagi. Realizacja platform i punktów 

widokowych jest ograniczona ze wzglCdu na ochronC 

krajobrazu Mierzei WiWlanej. Dopuszcza siC jednak w 

zabudowie realizacjC akcentu architektonicznego.

h) OkreWlenie szerokoWci elewacji frontowej. UwzglCdnia 

siC uwagC i doprecyzowuje dopuszczon> szerokoWć 
zgodnie z propozycj> zgłaszaj>cego uwagC.

i)  KorektC geometrii dachu – wykluczenie dachu płaskiego 

z wyj>tkiem platformy widokowej.

  Nie uwzglCdnia siC uwagi. Plan dopuszcza duc> do-

wolnoWć w tym zakresie i nie wyklucza proponowanych 

przez zgłaszaj>cego uwagC parametrów.

j)  Zmniejszenie dopuszczalnej wielkoWci obiektu tymcza-

sowego.

  UwzglCdnia siC uwagC jedynie w odniesieniu do posesji 

objCtej uwag>.

  Odrzuca siC uwagC dotycz>c> wydzielenia osobnego 

terenu dla działki nr 663. Plan dostatecznie precyzyjnie 

reguluje warunki zabudowy i zagospodarowania indy-

widualnych działek w ramach jednego terenu, w formie 

wspólnej karty.
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  W uzupełnieniu zgłaszaj>cy uwagC wnosił dodatko-

wo o:

a) Rozszerzenie przeznaczenie terenu o zabudowC wie-

lorodzinn> na powierzchni ucytkowej nie wiCkszej nic 
30% pow. ucytkowej całego terenu.

  Odrzuca siC uwagC. Zgodnie z polityk> gospodarcz> 

Miasta zabudowC wielorodzinn> dopuszcza siC jedynie 

na posesjach, na których ona juc istnieje.

b) ZwiCkszenie wysokoWci z 3 do 5 kondygnacji (z 12 m do 

18 m).

  UwzglCdnia siC czCWciowo uwagC. Dopuszcza siC 

wysokoWć do 4 kondygnacji. Wnioskowan> wysokoWć 
5 kondygnacji dopuszcza siC jedynie dla akcentu archi-

tektonicznego.

c) OkreWlenie szerokoWci elewacji frontowej.

  UwzglCdnia siC uwagC w zakresie posesji objCtej uwa-

g>.

d) KorektC geometrii dachu z dopuszczeniem dachów 

płaskich i stromych o k>cie nachylenia do 25%.

  Nie uwzglCdnia siC uwagi. Plan dopuszcza duc> do-

wolnoWć w tym zakresie i nie wyklucza proponowanych 

przez zgłaszaj>cego uwagC parametrów.

2. W zwi>zku z ponownym wyłoceniem projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu 

geodezyjnego Krynica Morska dla czCWci północnej miasta 

w dniach od 06.02.2009 r. do 06.03.2009 r. wpłynCło 10 

uwag.

1) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  FederacjC Zwi>zków Zawodowych Pracowników Go-

spodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. 

    RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

    Dla terenu 57.ZPL zgłaszaj>cy uwagC wnosili o:

a) ZmianC przeznaczenia na tereny zabudowy usługo-

wej i zieleni urz>dzonej.

  Odrzuca siC uwagC. Przedmiotowy teren stanowi 

fragment zadrzewionego parku leWnego.

b) ZwiCkszenie powierzchni zabudowy z 3% na 15%.

  Odrzuca siC uwagC. Na terenie parku leWnego do-

puszcza siC jedynie lokalizacjC urz>dzeM parkowych, 

w tym np. altany ogrodowej na trwale zwi>zanej z 

gruntem stanowi>cej punkt widokowy. Ustalona po-

wierzchnia zabudowy jest wystarczaj>ca na potrzeby 

parku.

c) KorektC powierzchni biolog. czynnej na nie mniej nic 
80%.

  UwzglCdnia siC uwagC. Dokonano korekty technicz-

nej umocliwiaj>cej realizacjC ustalonej powierzchni 

zabudowy oraz np.: schodów i tarasów.

Dla terenu 60.UTs zgłaszaj>cy uwagC wnosili o:

d) KorektC dopuszczalnej powierzchni zabudowy z 18% 

na 40%.

  Odrzuca siC uwagC. Powierzchnia zabudowy 

uwzglCdnia parametry decyzji o warunkach zabudowy 

wydanej dla przedmiotowego terenu.

e) KorektC powierzchni biologicznie czynnej na nie mniej 

nic 40%.

  Odrzuca siC uwagC jako sprzeczn> z załoceniami 

utrzymania walorów uzdrowiskowych. Załoceniem 

planu było pozostawienie powierzchni dla lokalizacji 

urz>dzeM rekreacyjnych i sportowych, której zdaniem 

zgłaszaj>cych uwagC w projekcie przewidziano zbyt 

mało.

f)  KorektC wysokoWci do z do 14 m na do 15 m, a dla 

zabudowy sezonowej z do 7 m na do 9 m.

  Odrzuca siC uwagC. Ustalona wysokoWć zabudowy 

jest wiCksza nic wysokoWć istniej>cych obiektów i 

pozwala na ich nadbudowC. WysokoWć zabudowy 

sezonowej została dostosowana do wydanej decyzji 

o warunkach zabudowy.

g) KorektC szerokoWci elewacji frontowej z 25 m na 

40 m.

  Odrzuca siC uwagC. SzerokoWć elewacji nie dotyczy 

obiektów istniej>cych i czCWci nowych obiektów cof-

niCtych o wiCcej nic 3 m zgodnie z defi nicj> elewacji 

frontowej, co pozostawia duc> dowolnoWć kształto-

wania bryły budynków.

h) KorektC dopuszczonej wielkoWci budynków sezono-

wych z nie mniejszej nic 40m2 na nie mniejsz> nic 
20 m2.

  Odrzuca siC uwagC jako sprzeczn> z załoceniami 

utrzymania standardów i estetyki zabudowy kurortu 

i kontynuowania parametrów historycznej zabudowy 

sezonowej (letniskowej) na obszarze wpisanym do 

rejestru zabytków.

Dla terenu 61.ZPL zgłaszaj>cy uwagC wnosili o:

a) ZmianC przeznaczenie terenu z zieleni urz>dzonej 

na tereny sportu i rekreacji.

  Odrzuca siC uwagC. CzCWciowo jest ona uwzglCd-

niona poprzez dopuszczenie lokalizacji urz>dzeM 

parkowych, które zgodnie z definicj> zawart> w 

planie stanowi> miCdzy innymi urz>dzenia sportu i 

rekreacji.

b) KorektC powierzchni biologicznie czynnej z nie mniej 

nic 90% na nie mniej nic 75%.

  Odrzuca siC uwagC. Dopuszczone zagospodarowa-

nie terenu, w tym lokalizacja urz>dzeM parkowych 

nie koliduje z wyznaczon> w planie powierzchni> 

biologicznie czynn>.

c) Wniesienie w karcie terenu zapisu: „tereny otwartych 

niekubaturowych urz>dzeM i obiektów sportowo-re-

kreacyjnych – nie mniej nic 20% powierzchni tere-

nu”.

  Odrzuca siC uwagC. Nie ma potrzeby narzucania 

minimalnej powierzchni urz>dzeM sportowo-rekrea-

cyjnych, których lokalizacjC dopuszcza siC na całym 

terenie.

2) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

   Polsk> TelefoniC Cyfrow> Sp. z o. o.

3) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

   P4 (Play) Sp z o. o.

   RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

  Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o umocliwienie lokalizacji sta-

cji bazowych telefonii bezprzewodowej, poza okolicami 

ulicy bołnierzy (gdzie stacje bazowe dopuszcza siC).

  W zwi>zku z wpłyniCciem uwag podobnej treWci podczas 

pierwszego wyłocenia, podjCto próbC uzgodnienia loka-

lizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w rejonie ul. 

Korczaka i beromskiego, lecz nie uzyskano uzgodnienia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  PaMstwa AnielC i Wojciecha Wojciechowskich, Hotel 

Continental.

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

  Zgłaszaj>cy uwagC wnosili o korektC dopuszczalnej 

powierzchni zabudowy z do 35% na do 70%. Po ogłosze-

niu o przyst>pieniu do sporz>dzenia planu nie składali 

wniosków do planu.

  Parametry zabudowy posesji przy ul. Przyjaani 30 i 

s>siedniej posesji przy ul. Przyjaani 28 zostały dosto-

sowane do wydanych decyzji o warunkach zabudowy. 

Czterokondygnacyjna zabudowa, któr> dopuszcza siC 

na przedmiotowym terenie, zajmuj>ca 70% posesji 

byłaby zbyt intensywna, przekraczaj>ca intensywnoWć 
zabudowy dopuszczon> w Parku Krajobrazowym Mie-
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rzeja WiWlana.

5) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pana Jana Gryniewicza.

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

  Dla terenu 33.UT zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:

a) Doprecyzowanie powierzchni terenu z zapisu 0,10 ha 

na 0,1043 ha.

  UwzglCdnia siC uwagC. Dodatkowo uzupełniono plan o 

informacjC, ce podane w kartach terenu powierzchnie 

s> przyblicone.

b) KorektC przeznaczenia terenu na: teren zabudowy 

usługowej – turystyki, wypoczynku i rehabilitacji z 

towarzysz>c> funkcj> mieszkaln> (pokoje goWcinne, 

mieszkanie).

  Odrzuca siC uwagC; dopuszczenie lokalizacji mieszka-

nia powycej parteru o powierzchni do 120m2 uznano 

za jednoznaczne z okreWleniem „towarzysz>ca funkcja 

mieszkalna”, któr> przewidziano dla przedmiotowego 

terenu w uzupełnieniu zabudowy usługowej. Ponadto 

„pokoje goWcinne” mog> być zrealizowane jako czCWć 
usługowa budynku, nie pomniejszaj>c powierzchni 120 

m przeznaczonej na mieszkanie.

c) UsuniCcie zapisu dotycz>cego intensywnoWci zabudowy 

lub jego podwycszenie do 0,75 w nawi>zaniu do terenów 

s>siednich.

  Odrzuca siC uwagC. IntensywnoWć zabudowy przedmio-

towego terenu została dostosowana do obowi>zuj>cego 

planu i przekracza istniej>c> intensywnoWć zabudowy  

przedmiotowej posesji.

d) KorektC linii zabudowy z dostosowaniem do obowi>zu-

j>cego planu.

  Odrzuca siC uwagC. Liniami zabudowy objCto teren 

o powierzchni wiCkszej nic w planie dotychczas obo-

wi>zuj>cym, co daje wiCksz> swobodC kształtowania 

bryły budynku. Zblicenie linii zabudowy do Bulwaru 

Słonecznego ograniczyłoby widok głównej promenady 

nadmorskiej.

e) WykreWlenie zapisów dotycz>cych ogrodzeM, uznanie 

istniej>cej małej architektury, w tym ogrodzeM jako 

zgodnych z planem.

  Odrzuca siC uwagi jako sprzeczne z zasad> otwarcia 

usług na główne przestrzenie publiczne.

f)  Uzupełnienie zapisów o dojazd od Bulwaru Słoneczne-

go.

  Odrzuca siC uwagC. Obecnie dojazd do posesji odbywa 

siC poprzez ci>g pieszo-jezdny 011.KD-X. Na podkładzie 

mapowym widoczne jest jedynie wejWcie na teren od 

Bulwaru Słonecznego o szerokoWci około 1,4 m, co nie 

jest jednoznaczne z wjazdem.

    Dla terenu 012.KD-D zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:

g) ZakoMczenie ul. Bałtyckiej dodatkow> zawrotk>.

  UwzglCdnia siC uwagC. Korekta linii rozgraniczaj>cej te-

renu w niewielkim stopniu wpływa na układ przestrzenny, 

natomiast zdecydowanie usprawni ruch kołowy na ul. 

Bałtyckiej.

Dla terenu 34.U zgłaszaj>cy uwagC wnosił o:

h) KorektC przeznaczenie terenu 34.U z doprecyzowaniem 

zakresu usług z jednoczesnym przeniesieniem centrum 

ratownictwa na teren 31.UT.

  Odrzuca siC uwagC. Plan dopuszcza na terenie 34.U i 

terenie 31.UT szeroki zakres usług, w tym miCdzy in-

nymi centrum ratownictwa. Daje to mocliwoWć podjCcia 

ostatecznej decyzji o lokalizacji centrum w póaniejszym 

terminie.

i)  KorektC intensywnoWci zabudowy, usuniCcie zapisu do-

tycz>cego wiecy obserwacyjnej centrum ratownictwa.

  Odrzuca siC uwagC. IntensywnoWć zabudowy została do-

stosowana do potrzeb centrum ratownictwa, natomiast 

lokalizacja wiecy obserwacyjnej jest jedynie dopuszczo-

na w planie i ostatecznie uzalecniona od decyzji Miasta, 

jako właWciciela terenu.

j)  WykreWlenie zapisu dotycz>cego zakazu lokalizacji 

ogrodzeM od Bulwaru Słonecznego.

  Odrzuca siC uwagC jako sprzeczn> z zasad> otwarcia 

terenów usługowych na główne przestrzenie publicz-

ne.

 Dla terenów 31.UT, 35.UT,Upl,US zgłaszaj>cy uwagC wno-

sił o:

k) Ograniczenie intensywnoWci zabudowy.

 Odrzuca siC uwagC, jako nieuzasadnion>. Zgłaszaj>cy 

wnosił o obnicenie zbyt ducej intensywnoWci zabudowy 

(0,75) na s>siednim terenie własnoWci Miasta, jednoczeWnie 

wnosz>c o podwycszenie intensywnoWci zabudowy działki, 

której jest właWcicielem do wielkoWci 0,75. Ustalone para-

metry zabudowy uwzglCdniaj> istniej>ce ukształtowanie 

terenu, zadrzewienia, a takce zagospodarowanie terenów 

s>siednich.

6) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pana Andrzeja WroMskiego.

7) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pana Roberta Sosnowskiego.

8) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pana Andrzeja Kropidłowskiego.

9) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pana Jarosława Mikołajczyka.

10) Nie uwzglCdnia siC uwagi wniesionej przez:

  Pana Marka JCdruszewskiego.

  RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co:

 Uwagi nie dotyczyły obszaru objCtego opracowaniem miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci 

obrCbu geodezyjnego Krynica Morska dla czCWci północnej 

miasta.

Zał>cznik nr 3

do uchwały Nr XXVII/203/2009

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego 
Krynica Morska dla czCWci północnej miasta

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz
zasadach ich fi nansowania.

1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego czCWci obrCbu geodezyjnego 

Krynica Morska dla czCWci północnej miasta przewiduje siC 

nastCpuj>ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy:

1) inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy układu 

komunikacyjnego:

a) remonty i modernizacje istniej>cych publicznych dróg 

dojazdowych oraz ci>gów pieszych i pieszo-jezdnych, 

w tym niezbCdne wykupy fragmentów terenów prze-

znaczonych na ich poszerzenie;

b) realizacja nowowydzielonych terenów komunikacji;

c) realizacja publicznych ci>gów pieszych, których prze-

bieg wyznaczono orientacyjnie na rysunku planu.

2) inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej, w tym:

a) modernizacja i biec>ce konserwacje istniej>cej sieci i 

urz>dzeM, w tym modernizacja istniej>cych przepom-

powni i zwiCkszenie Wrednicy istniej>cych kanałów 
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biegn>cych w drogach z ø 0,15 m do ø 0,20 m;

b) przebudowa odcinka kanału ø 0,20m w ul. GdaMskiej 

na ø 0,50m do skrzycowania z ul. bołnierzy i odpro-

wadzenie do niego przedłuconego odcinka ruroci>gu 

tłocznego ø 200 mm biegn>cego ulic> bołnierzy od 

przepompowni przy ul. Wojska Polskiego;

c) budowa nowych odcinków ruroci>gów sieci grawita-

cyjnej;

d) budowa nowych odcinków ruroci>gów tłocznych;

e) budowa projektowanych przepompowni Wcieków.

3) inwestycje w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym:

a) budowa projektowanego systemu grawitacyjnych 

kanałów deszczowych;

b) budowa ruroci>gów tłocznych kanalizacji deszczo-

wej;

c) budowa urz>dzeM oczyszczaj>cych takich jak pia-

skowniki i separatory substancji ropopochodnych;

d) budowa przepompowni wód deszczowych;

e) budowa odbiorników Wcieków deszczowych – otwar-

tych zbiorników retencyjnych, zbiorników retencyjno-

infi ltracyjnych typu „Azura”, studni chłonnych;

f)  budowa projektowanego kolektora wyprowadzonego 

w gł>b Zatoki GdaMskiej pod projektowanym molem 

poza granicami opracowania.

4) inwestycje w zakresie sieci wodoci>gowej, w tym:

a) rozbudowa miejskiego ujCcia wody – budowa nowych 

studni i modernizacja stacji uzdatniania;

b) konserwacja, modernizacja i rozbudowa istniej>cej 

sieci wodoci>gowej, w tym wymiana ruroci>gów az-

bestowo-cementowych oraz ruroci>gów o Wrednicach 

mniejszych od ø 80 mm.

2. Budowa i modernizacja poszczególnych elementów infra-

struktury technicznej jest zadaniem własnym gminy i moce 

być fi nansowana z budcetu Miasta Krynicy Morskiej lub 

współfi nansowana ze Wrodków zewnCtrznych.

3. Nie okreWla siC szczegółowego harmonogramu realizacji 

wycej wymienionych inwestycji.
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