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być jednakce wiCksza nic liczba godzin przydzielonych 

w planie organizacyjnym.

6 a) Za zajCcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuM-

cze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel 

otrzymuje inny dzieM wolny

b) Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjecdcaj>cymi 

do innych miejscowoWci w ramach zielonych szkół 
lub innych form -jak za godziny planowanych godzin 

ponadwymiarowych tygodniowo.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraanych zastCpstw nauczyciel otrzymuje ł>cznie z po-

zostałymi składnikami wynagrodzeM.

§ 14

  Regulamin wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, 

z moc> obowi>zuj>c> od 01.01.2009 r.

Uzgodniono z Zwi>zkiem Nauczycielstwa Polskiego.
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 UCHWAŁA Nr XXV/89/2008
Rady Gminy w Wicku 

z dnia 18 listopada 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Charbrowo w gminie Wicko.

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 art. 40 ust. 1, art. 41 

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

(Dz. U. 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

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

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

4 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3, art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717), Uchwały 

Rady Gminy Wicko Nr XXIV/4/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. 

o przyst>pieniu do sporz>dzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w miejscowoWci Charbrowo 

gm. Wicko oraz Uchwały Nr XIII/77/2003 z dnia 28 paadzier-

nika 2003 r. Rady Gminy Wicko w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXIV/4/2001 z dnia 16 lutego 2001 Rady Gminy Wicko 

o przyst>pieniu do sporz>dzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w miejscowoWci Charbrowo 

gm. Wicko oraz zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowaM 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Wicko, 

uchwalonego Uchwał> nr 39/96 z dnia 13 czerwca 1996 r. 

Rady Gminy Wicko, uchwala siC co nastCpuje:

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

  Stwierdza siC zgodnoWć planu, o którym mowa w ust. 2, 

z ustaleniami studium, okreWlonymi w Uchwale nr 39/96 z dnia 

13 czerwca 1996 r. Rady Gminy Wicko w sprawie uchwalenia 

„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gm. Wicko”.

§ 2

1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Charbrowo, zwany dalej planem w granicach 

rysunku planu do niniejszej uchwały.

2. Integralnymi czCWciami planu jest niniejsza uchwała oraz 

nastCpuj>ce zał>czniki do uchwały:

1) zał>cznik nr 1 – rysunek planu, wykonany w skali 

1:2000;

2) zał>cznik nr 2 – okreWlenie sposobu realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej.

3. W planie okreWla siC:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce tereny 

o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach zago-

spodarowania;

  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

  3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;

  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;

  5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych;

  6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gaba-

ryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy;

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planem miejscowym;

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy;

  9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów;

11) stawkC procentow>, na podstawie których ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27 marca 2003 r.

4. W planie nie okreWla siC ze wzglCdu na niewystCpowanie 

w obszarze objCtym ustaleniami planu granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 

ochronie, ustalonych na podstawie odrCbnych przepisów, 

w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebez-

pieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC 

mas ziemnych.

§ 3

1. Defi nicje pojCć okreWlonych w ustawie z 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 2 

stosuje siC w niniejszej uchwale w rozumieniu przyjCtym 

w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym.

2. Ilekroć w dalszej czCWci uchwały ucywa siC okreWleM takich 

jak:

1) „dach symetryczny”- nalecy przez to rozumieć dach 

o jednakowym k>cie nachylenia oraz symetrii układu 

połaci;

2) „emisja zanieczyszczeM”- nalecy przez to rozumieć 
zanieczyszczenia wód, powietrza i gleb oraz hałas, 

zwi>zane z ucytkowaniem obiektów budowlanych i za-

instalowanych w obrCbie terenów instalacji i urz>dzeM;
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  3) „funkcja terenu”– nalecy przez to rozumieć sposób 

ucytkowania terenu;

  4) „funkcja podstawowa terenu ”– nalecy przez to rozu-

mieć podstawowy sposób ucytkowania terenu,

  5) „funkcja uzupełniaj>ca” – nalecy przez to rozumieć 
funkcjC towarzysz>c> funkcji podstawowej, która nie 

zmienia generalnego charakteru zagospodarowania 

terenu;

  6) „gabaryt obiektu”- nalecy przez to rozumieć zasadni-

cze wymiary obiektu budowlanego, okreWlaj>ce jego 

wysokoWć i wymiary Wcian zewnCtrznych;

  7) „linia rozgraniczaj>ca”- nalecy przez to rozumieć 
obowi>zuj>c> lini> rozgraniczaj>c> tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach zagospodarowania, 

której przebieg okreWlony na rysunku planu ma charak-

ter wi>c>cy lub liniC orientacyjn>, której przebieg nie 

ma charakteru wi>c>cego;

  8) „nieprzekraczalna linia zabudowy”- nalecy przez to 

rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć cadna 

z czCWci budowanego lub rozbudowanego obiektu;

  9) „obiekt zabytkowy”- nalecy przez to rozumieć obiekt 

wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków i chroniony na mocy przepisów ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

  zasady ochrony obiektu zabytkowego wpisanego do 

ewidencji zabytków ustalone s> w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego;

10) „stanowisko archeologiczne” – nalecy przez to rozu-

mieć lokalizacjC znaleziska archeologicznego, odno-

towanego w dokumentacji Archeologicznego ZdjCcia 

Polski i wskazanego na rysunku planu wraz ze stref> 

czCWciowej lub ograniczonej ochrony archeologiczno 

– konserwatorskiej;

11) „teren”- nalecy przez to rozumieć wydzielony liniami 

rozgraniczaj>cymi obszar o okreWlonej w planie funkcji 

podstawowej, oznaczony odpowiednim symbolem 

ucytkowania;

12) „teren przeznaczony pod realizacjC celów publicznych”- 

nalecy przez to rozumieć tereny wydzielone pod drogi 

publiczne i drogi wodne, obiekty i rz>dzenia transpor-

tu publicznego; tereny ł>cznoWci publicznej; tereny 

przeznaczone pod przewody i urz>dzenia słuc>ce 

do przesyłania płynów i energii elektrycznej, a takce 

tereny lokalizacji obiektów i urz>dzeM niezbCdnych 

do korzystania z tych przewodów i urz>dzeM; tereny 

urz>dzeM słuc>cych do zaopatrzenia ludnoWci w wodC, 

gromadzenia, przesyłania i oczyszczania Wcieków, tere-

ny urz>dzeM melioracji wodnych, bCd>cych własnoWci> 

Skarbu PaMstwa lub jednostek samorz>du terytorial-

nego; tereny dóbr kultury w rozumieniu przepisów o 

ochronie dóbr kultury, tereny na których znajduj> siC 

obiekty urzCdów i organów władzy, administracji, szkół 
publicznych, a takce publicznych obiektów ochrony 

zdrowia, przedszkoli, tereny słuc>ce dla usytuowania 

obiektów oraz urz>dzeM dla zapewnienia bezpieczeM-

stwa publicznego, tereny innych celów publicznych 

okreWlonych w odrCbnych ustawach;

13) „tymczasowe zagospodarowanie”- nalecy przez to ro-

zumieć okreWlony uchwał> sposób korzystania z terenu 

do momentu docelowego zainwestowania zgodnego 

z funkcj> terenu okreWlon> zapisami planu;

14) „uci>cliwoWci”- nalecy przez to rozumieć zjawiska 

o negatywnym wpływie na warunki cycia mieszkaMców, 

stan Wrodowiska przyrodniczego, w tym m.in.: zanie-

czyszczenia powietrza wód i gleby, hałas, wibracje, 

promieniowanie niejonizuj>ce i in.;

15) „udział powierzchni biologicznie czynnej”- nalecy 

przez to rozumieć wyracony procentowo w proporcji 

do powierzchni terenu udział rodzimego gruntu pokry-

tego roWlinnoWci> oraz wody powierzchniowe, a takce 

połowC sumy powierzchni tarasów i stropodachów, 

urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki;

16) „wymagany układ kalenicy”- nalecy przez to rozumieć 
ustalony przebieg najdłucszego odcinka kalenicy da-

chu dwuspadowego od strony linii zabudowy, ulicy lub 

ci>gu pieszego.

17) „zabudowa”- nalecy przez to rozumieć budynki lub 

zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami 

i innymi urz>dzeniami zwi>zanymi z ich obsług>;

18) „obiekt małej architektury” – nalecy przez to rozumieć 
niewielki obiekt słuc>cy celom religijnym (w tym m.in. 

taki jak kapliczka, krzyc przydrocny), estetycznym 

(w tym taki jak pos>g, obiekt zdobi>cy ogród), rekreacji 

codziennej (w tym taki jak piaskownica, huWtawka) 

i utrzymaniu porz>dku (w tym taki jak miejsce groma-

dzenia odpadów, zbiornik na odpady);

19) „zabudowa gospodarcza” – nalecy przez to rozumieć 
budynki o funkcji gospodarczej, w tym magazynowej 

i inwentarskiej oraz garace, słuc>ce potrzebom stałych 

mieszkaMców.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleM planu s> tereny zabudowy miesz-

kaniowej, produkcyjnej, usługowej, ucytkowane rolniczo, 

zabudowy techniczno-produkcyjnej, tereny eksploatacji 

surowców, zieleni i wód oraz tereny komunikacji i infra-

struktury technicznej, wydzielone liniami rozgraniczaj>cymi 

w obszarze objCtym ustaleniami planu, połoconym w otu-

linie SłowiMskiego Parku Narodowego.

2. W obszarze objCtym ustaleniami planu wydziela siC tere-

ny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach podstawowych 

oznaczonych w uchwale i w zał>czniku nr 1 – rysunku planu 

nastCpuj>cymi symbolami:

1) MN – jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej;

2) MW – jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej.

3. W obszarze objCtym ustaleniami planu wydziela siC tereny 

zabudowy usługowej, o funkcjach podstawowych oznaczo-

nych nastCpuj>cymi symbolami:

1) UG – jako tereny zabudowy usług gastronomii;

2) UH – jako tereny zabudowy usług handlu;

3) UK – jako tereny zabudowy usług kultury;

4) UO – jako tereny zabudowy usług oWwiaty;

5) US – jako tereny usług sportu i rekreacji;

6) UR – jako tereny zabudowy usług rzemiosła;

7) UT – jako tereny zabudowy usług turystyki.

4. W obszarze objCtym ustaleniami planu wydziela siC tereny 

ucytkowane rolniczo, o funkcjach oznaczonych symbola-

mi:

1) R- jako tereny rolnicze;

2) RU- jako tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych;

3) RM- jako tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych;

4) ZD – jako tereny ogrodów działkowych.

5. W obszarze objCtym ustaleniami planu wydziela siC tereny 

zabudowy techniczno- produkcyjnej, oznaczonych symbo-

lami:

1) P – jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i ma-

gazynów,

2) PG – jako tereny eksploatacji surowców.

6. W obszarze objCtym planem wydziela siC tereny zieleni i 

wód o funkcjach oznaczonych symbolami:

1) ZL – jako tereny lasów;
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2) ZP – jako tereny zieleni urz>dzonej parkowej;

3) ZC – jako tereny cmentarza;

4) WS – jako tereny wód powierzchniowych.

7. W obszarze objCtym planem wydziela siC tereny komuni-

kacji, o funkcjach oznaczonych symbolami:

1) KD – jako tereny dróg publicznych (G – głównych, 

Z – zbiorczych, L – lokalnych, D – dojazdowych);

2) KS – jako tereny obsługi komunikacji samochodowej 

(KS – stacji obsługi, KS/P – parkingów);

3) KDW – jako tereny dróg wewnCtrznych;

4) KP – jako tereny ci>gów pieszych.

8. W obszarze objCtym planem wydziela siC tereny infra-

struktury technicznej, o funkcjach oznaczonych na rysunku 

nastCpuj>cymi symbolami:

1) E – jako tereny elektroenergetyki;

2) K – jako tereny kanalizacji.

§ 5

1. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniaj>cych 

dla funkcji podstawowej, ustalonej dla danego terenu, bez 

zmiany charakteru jego zagospodarowania oraz naruszenia 

warunków ochrony Wrodowiska przyrodniczego i kulturowe-

go.

2. Plan ustala dopuszczenie nastCpuj>cych funkcji towarzy-

sz>cych funkcjom podstawowym:

1) funkcji usługowej dla terenów o podstawowej funkcji 

mieszkaniowej;

2) funkcji usługowej dla terenów o podstawowej funkcji pro-

dukcyjnej, magazynowej, składowej i komunikacyjnej;

3) funkcji mieszkaniowej dla terenów o podstawowej funkcji 

usługowej;

3. Plan ustala dopuszczenie funkcji usługowej jako funkcji 

uzupełniaj>cej dla terenów o podstawowej funkcji miesz-

kaniowej przy uwzglCdnieniu nastCpuj>cych zasad:

1) dla pojedynczych pomieszczeM usługowych, stanowi>-

cych czCWć lokalu mieszkalnego i nie posiadaj>cych 

osobnego wejWcia, nie okreWla siC proporcji miCdzy 

powierzchni> mieszkaln> i przeznaczon> na cele usłu-

gowe;

2) pomieszczenia usługowe dostCpne bezpoWrednio z ze-

wn>trz budynku, traktowane s> jako usługi towarzysz>ce 

wydzielone;

3) powierzchnia ucytkowa usług towarzysz>cych zabudo-

wie mieszkaniowej jednorodzinnej nie moce przekroczyć 
30% jej powierzchni ucytkowej.

4. Plan ustala dopuszczenie funkcji mieszkaniowej dla tere-

nów o podstawowej funkcji usługowej przy uwzglCdnieniu 

nastCpuj>cych zasad:

1) udział powierzchni ucytkowej mieszkaniowej w stosun-

ku do powierzchni ucytkowej obiektów usługowych nie 

moce przekroczyć 30%;

2) w stosunku do zabudowy mieszkaniowej nie wystCpuj> 

i nie wyst>pi> cadne uci>cliwoWci;

3) mieszkania w tej zabudowie powinny posiadać zapew-

nione niezalecne dojWcia oraz dojazd albo zapewnion> 

ich niekolizyjnoWć w stosunku do obsługi komunikacyjnej 

obiektów usługowych.

5. Plan ustala dopuszczenie funkcji usługowej jako funkcji 

uzupełniaj>cej dla terenów o podstawowej funkcji pro-

dukcyjnej, magazynowej i składowej przy uwzglCdnieniu 

nastCpuj>cych zasad:

1) powierzchnia ucytkowa usług, towarzysz>ca w/w 

funkcjom nie przekroczy 30% powierzchni ucytkowej 

zabudowy, zwi>zanej z w/w funkcjami;

2) dla terenów i obiektów usługowych zapewnione bCdzie 

niezalecne dojWcie i dojazd oraz odpowiednie mocliwoWci 

parkowania.

6. Plan dopuszcza mocliwoWć wymiany ustalonej w planie 

funkcji produkcyjnej, magazynowej, składowej i komuni-

kacyjnej na usługow>, pod warunkiem objCcia t> zmian> 

całego terenu o w/w funkcjach.

Rozdział II
SZCZEGÓŁOWE 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 6

  Tereny zabudowy mieszkaniowej

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej (projektowanej), 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 7MN, 

8MN, 14MN, 15aMN, 48MN/UT, 60MN, 62MN, 63MN, 

70MN, 72MN, 75MN, 78MN, 85MN, 86MN, 87MN/UR, 

88MN/UR, 90MN/UR, 92MN/UR, 93MN/UR plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji 

uzupełniaj>cej – usług rzemiosła, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji 

uzupełniaj>cej – usług turystyki,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) nakaz ukształtowania układu zabudowy przy 

uwzglCdnianiu wskazanego na rysunku planu prze-

biegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) nakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej 

na wydzielonych działkach o powierzchni min. 

1000 m2,

c) nakaz utrzymania gabarytów jednej nadziemnej 

kondygnacji z poddaszem ucytkowym z nawi>za-

niem skali poszczególnych obiektów i ich wystroju 

zewnCtrznego oraz kolorystyki do obiektów w otocze-

niu, jeWli bCd> wczeWniej zrealizowane (z zakazem 

wprowadzania kolorów o barwach i natCceniu nie 

nawi>zuj>cych do otoczenia);

d) dopuszczenie rozbudowy obiektów przy zachowaniu 

warunków okreWlonych przepisami prawa budowla-

nego i dostosowaniu wystroju zewnCtrznego oraz 

układu kalenicy nowej czCWci budynku do rozwi>zaM 

przyjCtych w budynku rozbudowywanym,

e) dopuszczenie wprowadzania nowych budynków go-

spodarczych w nawi>zaniu do gabarytów i wystroju 

elewacji obiektów w ich otoczeniu,

f)  dopuszczenie wprowadzenia dodatkowych pomiesz-

czeM dla usług rzemiosła na terenach oznaczonych 

na rysunku planu symbolami 87MN/UR, 88MN/UR, 

90MN/UR, 92MN/UR, 93MN/UR z zachowaniem obo-

wi>zuj>cych przepisów dot. hałasu i uci>cliwoWci;

g) dopuszczenie wprowadzenia dodatkowych pomiesz-

czeM dla obsługi ruchu turystycznego na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 48MN/UT oraz 

urz>dzeM rekreacyjnych i mocliwoWci funkcjonowania 

okresowego parkowania samochodów z przyczepami 

mieszkalnymi;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów na 50% powierzchni 

działki budowlanej,

b) nakaz wprowadzenia komponowanych elementów 

zieleni przed elewacj> frontow>,

c) nakaz stosowania rozwi>zaM w gospodarce cieplnej 

nie powoduj>cej niskiej emisji zanieczyszczeM powie-

trza,

d) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w 

obiektach nie zadaszonych materiałów powoduj>cych 

pylenie;
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji 

lokalizowanych w strefi e czCWciowej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, ustalonej w planie dla 

stanowiska nr AZP 5-34/1, zlokalizowanego w czCWci 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem 8MN, archeologicznych badaM ratowniczych 

wyprzedzaj>cych proces zainwestowania terenu, 

po zakoMczeniu których teren moce być trwale za-

inwestowany, których zakres kacdorazowo okreWla 

dla inwestora Wojewódzki Konserwator Zabytków w 

wydanym pozwoleniu; ustala siC obowi>zek wyst>-

pienia inwestora do WUOZ w GdaMsku Delegatura 

w Słupsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 

badania z 2-miesiCcznym wyprzedzeniem w celu 

umocliwienia wykonania archeologicznych badaM 

ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwe-

stycyjnych z badaniami.

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych: nie okreWla siC nakazów, zakazów, 

dopuszczeM lub ograniczeM w tym zakresie ze wzglCdu 

na brak wystCpowania przedmiotu  tych ustaleM;

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci zabudowy do 9.00 m, liczo-

nych od poziomu terenu przed elewacj> frontow> do 

wysokoWci kalenicy lub najwycszego punktu dachu 

(co uwzglCdnia gabaryt budynku do jednej kon-

dygnacji nadziemnej oraz wykorzystanie poddasza 

ucytkowego przy Wredniej wysokoWci kondygnacji 

3.00 m),

b) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudo-

wy dla pojedynczego budynku mieszkalnego do 

200.00 m2,

c) ograniczenie dopuszczalnej długoWć elewacji fronto-

wej budynków do 12.00 m,

d) dopuszczenie budowy balkonów i wykuszy,

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych 

w formie dwuspadowej i wielospadowej z utrzyma-

niem ich spadku w granicach 38-45% oraz dopusz-

czeniem wprowadzenia lukarn i okien,

f)  nakaz stosowania układu kalenic w głównym korpusie 

budynku równolegle do elewacji frontowej;

g) dopuszczenie budowy jednokondygnacyjnych obiek-

tów gospodarczych towarzysz>cych funkcji podsta-

wowej, w tym garacy,

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielo-

nych w budynkach mieszkalnych lokali usługowych 

na 30% powierzchni ucytkowej;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podle-

gaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 

szczególnych, a takce naraconych na niebezpieczeM-

stwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 

ziemnych: nie okreWla siC nakazów, zakazów dopusz-

czeM lub ograniczeM w tym zakresie, ze wzglCdu na brak 

wystCpowania przedmiotu tych ustaleM;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomoWci objCtych planem miejscowym:

a) nakaz objCcie procedur> scalania i podziału nieru-

chomoWci terenów wskazanych w pkt 3,

b) zakaz wydzielania działek budowlanych o powierzch-

ni mniejszej nic 1000,00 m2;

c) zakaz podziału nieruchomoWci w sposób wymusza-

j>cy nowe zjazdy na drogi główne i zbiorcze.

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy:

a) zakaz prowadzenia w ramach usług towarzysz>cych 

handlu gazem płynnym dla potrzeb motoryzacji,

b) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeM posesji z pre-

fabrykowanych elementów betonowych,

c) dopuszczenie stosowania elementów prefabrykowa-

nych do budowy słupów i podmurówek w ogrodze-

niach posesji;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem 

sieci ulic dojazdowych o parametrach technicznych 

okreWlonych w § 10. niniejszej uchwały oraz o 

przebiegu jak na rysunku planu; obsługa ta bCdzie 

prowadzona z ulic głównych i zbiorczych wył>cznie 

przez istniej>ce wjazdy,

b) nakaz parkowania i garacowania w obrCbie działki 

zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zaopatrzenie w wodC w powi>zaniu z układem ma-

gistralnym gminnej sieci wodoci>gowej (o przebiegu 

jak na rysunku planu) za poWrednictwem uzupeł-
niaj>cego układu wodoci>gów rozdzielczych lub z 

indywidualnych ujCć własnych,

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie Wcieków w 

powi>zaniu z gminnym systemem kanalizacji sa-

nitarnej poprzez rozbudowC magistralnych sieci 

grawitacyjnej i tłocznej (o przebiegu jak na rysunku 

planu) i odprowadzenie Wcieków do oczyszczalni 

gminnej, zlokalizowanej poza granicami terenów 

objCtych ustaleniami planu; z dopuszczeniem jako 

rozwi>zania tymczasowego indywidualnych urz>-

dzeM dla gromadzenia Wcieków z wywoceniem do 

miejsc ich odbioru,

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

przy zastosowaniu urz>dzeM o wysokiej wydajnoWci 

i małej emisji zanieczyszczeM,

f)  zaopatrzenie w gaz płynny z dostarczaniem z punk-

tów dystrybucyjnych,

g) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wyko-

rzystaniu istniej>cego systemu zasilania liniami 

napowietrznymi wysokiego i Wredniego napiCcia (o 

przebiegu jak na rysunku planu), poprzez rozbu-

dowC i budowC nowych linii energetycznych kablo-

wych, Wredniego i niskiego napiCcia z opuszczeniem 

przebudowy istniej>cych linii elektroenergetycznych 

na koszt inwestora w przypadku kolizji z projekto-

wanymi obiektami,

h) wyposacenie w sieci telekomunikacyjne poprzez 

rozbudowC systemu napowietrznej sieci telefonicz-

nej powi>zanej z gminnym systemem telekomuni-

kacji (o przebiegu jak na rysunku planu),

i)  wywóz odpadów i nieczystoWci na gminne wysypiska 

Wmieci,

j)  dopuszczenie mocliwoWci realizacji czCWci urz>dzeM 

i sieci teletechnicznych poza terenami lub trasami 

wyznaczonymi na rysunku planu, które nalecy 

traktować jako orientacyjne i wymagaj>ce dopre-

cyzowania w projektach budowlanych.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej (istniej>cej), ozna-

czonych na rysunku planu symbolem 11MW plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) nakaz ukształtowania układu zabudowy przy 

uwzglCdnianiu wskazanego na rysunku planu prze-
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biegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych 

i remontowych, polegaj>cych na dostosowaniu ist-

niej>cej zabudowy do obowi>zuj>cych wymogów 

technicznych, w tym zwłaszcza poprawy termo-izo-

lacyjnoWci oraz wprowadzania urz>dzeM technicznych 

polepszaj>cych warunki zamieszkiwania,

c) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia dachów 

oraz kolorystyki (z zakazem wprowadzania kolorów 

o barwach i natCceniu nie nawi>zuj>cych do otocze-

nia);

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów na 50% powierzchni 

działki budowlanej,

b) dopuszczenie wprowadzenia komponowanych ele-

mentów zieleni wysokiej,

c) nakaz uporz>dkowania gospodarki cieplnej w ramach 

prac modernizacyjnych dla wyeliminowania niskiej 

emisji zanieczyszczeM powietrza;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie okreWla siC nakazów, 

zakazów, dopuszczeM lub ograniczeM w tym zakresie 

ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu tych 

ustaleM;

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych: nie okreWla siC nakazów, zakazów, 

dopuszczeM lub ograniczeM w tym zakresie ze wzglCdu 

na brak wystCpowania przedmiotu tych ustaleM;

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci zabudowy do 15.00 m, liczo-

nych od poziomu terenu przed elewacj> frontow> do 

wysokoWci kalenicy lub najwycszego punktu dachu 

(co uwzglCdnia gabaryt budynku do trzech kondyg-

nacji nadziemnych oraz wykorzystanie poddasza 

ucytkowego przy Wredniej wysokoWci kondygnacji 

3.00 m),

b) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych 

w formie dwuspadowej i wielospadowej w budynkach 

modernizowanych,

c) dopuszczenie montacu lukarn i okien połaciowych na 

dachach budynków modernizowanych,

d) dopuszczenie stosowania dachów o nachyleniu połaci 

w zakresie od 38 do 45o w budynkach modernizowa-

nych;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podle-

gaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 

szczególnych, a takce naraconych na niebezpieczeM-

stwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 

ziemnych: nie okreWla siC nakazów, zakazów dopusz-

czeM lub ograniczeM w tym zakresie, ze wzglCdu na brak 

wystCpowania przedmiotu tych ustaleM;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomoWci objCtych planem miejscowym: nie okreWla siC 

nakazów, zakazów dopuszczeM lub ograniczeM w tym 

zakresie, ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu 

tych ustaleM;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

nie okreWla siC nakazów, zakazów, dopuszczeM lub ogra-

niczeM w tym zakresie ze wzglCdu na brak wystCpowania 

przedmiotu tych ustaleM;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem sieci 

ulic dojazdowych o parametrach technicznych okre-

Wlonych w § 10. niniejszej uchwały oraz o przebiegu 

jak na rysunku planu; obsługa ta bCdzie prowadzona 

z ulic głównych i zbiorczych wył>cznie przez istniej>ce 

wjazdy,

b) nakaz parkowania i garacowania w obrCbie działki 

zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zaopatrzenie w wodC w powi>zaniu z układem magi-

stralnym gminnej sieci wodoci>gowej (o przebiegu jak 

na rysunku planu) za poWrednictwem uzupełniaj>cego 

układu wodoci>gów rozdzielczych lub z indywidual-

nych ujCć własnych,

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie Wcieków w po-

wi>zaniu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej 

poprzez rozbudowC magistralnych sieci grawitacyj-

nej i tłocznej (o przebiegu jak na rysunku planu) i 

odprowadzenie Wcieków do oczyszczalni gminnej, 

zlokalizowanej poza granicami terenów objCtych 

ustaleniami planu; z dopuszczeniem jako rozwi>-

zania tymczasowego indywidualnych urz>dzeM dla 

gromadzenia Wcieków z wywoceniem do miejsc ich 

odbioru,

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

przy zastosowaniu urz>dzeM o wysokiej wydajnoWci i 

małej emisji zanieczyszczeM,

f)  zaopatrzenie w gaz płynny z dostarczaniem z punk-

tów dystrybucyjnych,

g) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzysta-

niu istniej>cego systemu zasilania liniami napowietrz-

nymi wysokiego i Wredniego napiCcia (o przebiegu 

jak na rysunku planu), poprzez rozbudowC i budowC 

nowych linii energetycznych kablowych, Wredniego 

i niskiego napiCcia z dopuszczeniem przebudowy 

istniej>cych linii elektroenergetycznych na koszt 

inwestora w przypadku kolizji z projektowanymi 

obiektami,

h) wyposacenie w sieci telekomunikacyjne poprzez 

rozbudowC systemu napowietrznej sieci telefonicznej 

powi>zanej z gminnym systemem telekomunikacji (o 

przebiegu jak na rysunku planu),

i)  wywóz odpadów i nieczystoWci na gminne wysypiska 

Wmieci,

j)  dopuszczenie mocliwoWci realizacji czCWci urz>dzeM i 

sieci teletechnicznych poza terenami lub trasami wy-

znaczonymi na rysunku planu, które nalecy traktować 
jako orientacyjne i wymagaj>ce doprecyzowania w 

projektach budowlanych.

§ 7

  Tereny zabudowy usługowej

1. Dla terenów zabudowy usługowej (istniej>cej), oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 27UH/MN, 79UO, 81UK 

plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

usług handlu z dopuszczeniem funkcji uzupełniaj>cej 

– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny za-

budowy usług oWwiaty, tereny zabudowy usług kultury,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) nakaz utrzymania istniej>cego układu zabudowy 

oraz uwzglCdniania przy rozbudowie istniej>cych 

budynków wskazanego na rysunku planu przebiegu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i 

remontowych, polegaj>cych na dostosowaniu istnie-

j>cej zabudowy do obowi>zuj>cych wymogów tech-

Poz. 610



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 31 — 2093 —

nicznych oraz wprowadzania urz>dzeM technicznych 

polepszaj>cych warunki jej funkcjonowania,

c) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia dachów 

oraz kolorystyki (z zakazem wprowadzania kolorów 

o barwach i natCceniu nie nawi>zuj>cych do otocze-

nia),

d) dopuszczenie rozbudowy istniej>cych obiektów przy 

zachowaniu warunków okreWlonych przepisami prawa 

budowlanego i dostosowaniu wystroju zewnCtrznego 

oraz układu kalenicy nowej czCWci budynku do roz-

wi>zaM przyjCtych w budynku rozbudowywanym,

e) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe 

obiektów istniej>cej zabudowy gospodarczej;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów na 30% powierzchni 

działki budowlanej,

b) nakaz zachowania i uzupełnienia istniej>cych ele-

mentów zieleni wysokiej,

c) nakaz porz>dkowania gospodarki cieplnej w ramach 

prac modernizacyjnych dla wyeliminowania niskiej 

emisji zanieczyszczeM powietrza,

d) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w 

obiektach nie zadaszonych materiałów powoduj>cych 

pylenie;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz uzyskania uzgodnieM i pozwolenia na prowa-

dzenie prac konserwatorskich lub remontowych w 

Wojewódzkim UrzCdzie Ochrony Zabytków w GdaM-

sku-Delegaturze w Słupsku dla obiektu wpisanego do 

rejestru zabytków pod numerem A – 210 tj. koWcioła 

parafi alnego p.w. Ww Józefa z 1669 r., połoconego 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

81 UK,

b) nakaz uzyskania opinii w Wojewódzkim Oddziale 

Słucby Ochrony Zabytków w GdaMsku-Delegaturze 

w Słupsku dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 27UH/MN gdzie zlokalizowany jest obiekt 

znajduj>ce siC w ewidencji zabytków architektury i 

budownictwa tj. budynek mieszkalny nr 49 (dawna 

plebania) z przełomu wieku XIX i XX. w przypadku 

jego przebudowy, rozbudowy lub remontu zewnCtrz-

nego.

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych: nie okreWla siC nakazów, zakazów 

dopuszczeM lub ograniczeM w tym zakresie, ze wzglCdu 

na brak wystCpowania przedmiotu tych ustaleM;

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci zabudowy do 12.00 m, liczo-

nych od poziomu terenu przed elewacj> frontow> do 

wysokoWci kalenicy lub najwycszego punktu dachu 

(co uwzglCdnia gabaryt budynku do dwóch kondyg-

nacji nadziemnych oraz wykorzystanie poddasza 

ucytkowego przy Wredniej wysokoWci kondygnacji 

3.00 m),

b) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych 

w formie dwuspadowej i wielospadowej w budynkach 

modernizowanych i budowanych,

c) dopuszczenie montacu lukarn i okien połaciowych 

na dachach budynków modernizowanych i budowa-

nych,

d) dopuszczenie stosowania dachów o nachyleniu połaci 

w zakresie od 38 do 45o w budynkach modernizowa-

nych;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podle-

gaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 

szczególnych, a takce naraconych na niebezpieczeM-

stwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 

ziemnych: nie okreWla siC nakazów, zakazów dopusz-

czeM lub ograniczeM w tym zakresie, ze wzglCdu na brak 

wystCpowania przedmiotu tych ustaleM;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomoWci objCtych planem miejscowym: nie okreWla siC 

nakazów, zakazów dopuszczeM lub ograniczeM w tym 

zakresie, ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu 

tych ustaleM;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy:

a) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeM posesji z pre-

fabrykowanych elementów budowlanych,

b) dopuszczenie stosowania elementów prefabryko-

wanych do budowy słupów i podmurówek ogrodzeM 

posesji;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem 

sieci ulic dojazdowych o parametrach technicznych 

okreWlonych w § 10. niniejszej uchwały oraz o 

przebiegu jak na rysunku planu; obsługa ta bCdzie 

prowadzona z ulic głównych i zbiorczych wył>cznie 

przez istniej>ce wjazdy,

b) nakaz parkowania i garacowania w obrCbie działki 

zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zaopatrzenie w wodC w powi>zaniu z układem ma-

gistralnym gminnej sieci wodoci>gowej (o przebiegu 

jak na rysunku planu) za poWrednictwem uzupeł-
niaj>cego układu wodoci>gów rozdzielczych lub z 

indywidualnych ujCć własnych,

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie Wcieków 

w powi>zaniu z gminnym systemem kanalizacji 

sanitarnej poprzez rozbudowC magistralnych sieci 

grawitacyjnej i tłocznej (o przebiegu jak na rysunku 

planu) i odprowadzenie Wcieków do oczyszczalni 

gminnej, zlokalizowanej poza granicami terenów 

objCtych ustaleniami planu; z dopuszczeniem jako 

rozwi>zania tymczasowego indywidualnych urz>-

dzeM dla gromadzenia Wcieków z wywoceniem do 

miejsc ich odbioru,

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

przy zastosowaniu urz>dzeM o wysokiej wydajnoWci 

i małej emisji zanieczyszczeM,

f)  zaopatrzenie w gaz płynny z dostarczaniem z punk-

tów dystrybucyjnych,

g) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzy-

staniu istniej>cego systemu zasilania liniami napo-

wietrznymi wysokiego i Wredniego napiCcia (o prze-

biegu jak na rysunku planu), poprzez rozbudowC i 

budowC nowych linii energetycznych kablowych, 

Wredniego i niskiego napiCcia z dopuszczeniem 

przebudowy istniej>cych linii elektroenergetycznych 

na koszt inwestora w przypadku kolizji z projekto-

wanymi obiektami,

h) wyposacenie w sieci telekomunikacyjne poprzez 

rozbudowC systemu napowietrznej sieci telefonicz-

nej powi>zanej z gminnym systemem telekomuni-

kacji (o przebiegu jak na rysunku planu),

i)  wywóz odpadów i nieczystoWci na gminne wysypiska 

Wmieci,

j)  dopuszczenie mocliwoWci realizacji czCWci urz>dzeM 

i sieci teletechnicznych poza terenami lub trasami 
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wyznaczonymi na rysunku planu, które nalecy 

traktować jako orientacyjne i wymagaj>ce dopre-

cyzowania w projektach budowlanych.

2. Dla terenów zabudowy usługowej (projektowanej), ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 4UT, 17UT, 20UT/UG, 

21UT, 28US plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

usług turystyki, tereny zabudowy usług turystyki z do-

puszczeniem funkcji uzupełniaj>cej – usług gastronomii, 

tereny usług sportu i rekreacji,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) nakaz ukształtowania układu zabudowy przy 

uwzglCdnianiu wskazanego na rysunku planu prze-

biegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) nakaz wprowadzania nowej zabudowy usługowej 

z dostosowaniem skali obiektów do ukształtowania 

istniej>cej zabudowy w bezpoWrednim s>siectwie i 

obowi>zuj>cych wymogów technicznych;

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów na 30% powierzchni 

działki budowlanej,

b) nakaz wprowadzenia elementów zieleni wysokiej,

c) nakaz porz>dkowania gospodarki cieplnej w ramach 

prac modernizacyjnych dla wyeliminowania niskiej 

emisji zanieczyszczeM powietrza,

d) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w 

obiektach nie zadaszonych materiałów powoduj>cych 

pylenie;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz uzyskania uzgodnieM i pozwolenia na pro-

wadzenie prac konserwatorskich lub remontowych 

w Wojewódzkim UrzCdzie Ochrony Zabytków 

w GdaMsku-Delegaturze w Słupsku dla obiektów wpi-

sanych do rejestru zabytków pod numerem A – 225 

tj. zespół pałacowo – parkowy z kaplic> grobow> 

z 2 poł. XVIIw., 1 poł. XIX w. pocz. XX w, połoconych 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

20UT/UG,

b) nakaz uzyskania przed podjCciem remontu, przebu-

dowy lub zmian sposobów wykorzystania wytycznych 

konserwatorskich i nastCpnie uzyskania opinii do 

projektu budowlanego w Wojewódzkim UrzCdzie 

Ochrony Zabytków w GdaMsku-Delegaturze w Słup-

sku dla obiektów zlokalizowanych na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 17UT i ujCtych 

w ewidencji zabytków architektury i budownictwa 

tj. zespołu folwarcznego z k XIX w. w skład którego 

wchodz> spichlerz (z 4 ćw. XIX w), obora i stodoła,

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych: nie okreWla siC nakazów, zakazów 

dopuszczeM lub ograniczeM w tym zakresie;

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci zabudowy do 9.00 m, liczo-

nych od poziomu terenu przed elewacj> frontow> do 

wysokoWci kalenicy lub najwycszego punktu dachu 

(co uwzglCdnia gabaryt budynku do jednej kon-

dygnacji nadziemnej oraz wykorzystanie poddasza 

ucytkowego przy Wredniej wysokoWci kondygnacji 

3.00 m),

b) ograniczenie dopuszczalnej długoWci elewacji fronto-

wej nowych budynków usługowych do 10.00 m,

c) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych 

w formie dwuspadowej i wielospadowej w budynkach 

modernizowanych i budowanych,

d) dopuszczenie montacu lukarn i okien połaciowych,

e) dopuszczenie stosowania dachów o nachyleniu połaci 

w zakresie od 38 do 45o w budynkach modernizowa-

nych i budowanych,

f)  dopuszczenie budowy jednokondygnacyjnych obiek-

tów gospodarczych towarzysz>cych funkcji podsta-

wowej;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów podle-

gaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 

szczególnych, a takce naraconych na niebezpieczeM-

stwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 

ziemnych: nie okreWla siC nakazów, zakazów dopusz-

czeM lub ograniczeM w tym zakresie, ze wzglCdu na brak 

wystCpowania przedmiotu tych ustaleM;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomoWci objCtych planem miejscowym: nie okreWla siC 

nakazów, zakazów dopuszczeM lub ograniczeM w tym 

zakresie, ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu 

tych ustaleM;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy:

a) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeM posesji z pre-

fabrykowanych elementów budowlanych,

b) dopuszczenie stosowania elementów prefabryko-

wanych do budowy słupów i podmurówek ogrodzeM 

posesji,

c) zakaz podziału nieruchomoWci w sposób wymusza-

j>cy nowe zjazdy na drogi główne i zbiorcze;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem sieci 

ulic dojazdowych o parametrach technicznych okre-

Wlonych w § 10. niniejszej uchwały oraz o przebiegu 

jak na rysunku planu; obsługa ta bCdzie prowadzona 

z ulic głównych i zbiorczych wył>cznie przez istniej>ce 

wjazdy,

b) nakaz parkowania i garacowania w obrCbie działki 

zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zaopatrzenie w wodC w powi>zaniu z układem magi-

stralnym gminnej sieci wodoci>gowej (o przebiegu jak 

na rysunku planu) za poWrednictwem uzupełniaj>cego 

układu wodoci>gów rozdzielczych lub z indywidual-

nych ujCć własnych,

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie Wcieków w po-

wi>zaniu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej 

poprzez rozbudowC magistralnych sieci grawitacyj-

nej i tłocznej (o przebiegu jak na rysunku planu) i 

odprowadzenie Wcieków do oczyszczalni gminnej, 

zlokalizowanej poza granicami terenów objCtych 

ustaleniami planu; z dopuszczeniem jako rozwi>-

zania tymczasowego indywidualnych urz>dzeM dla 

gromadzenia Wcieków z wywoceniem do miejsc ich 

odbioru,

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

przy zastosowaniu urz>dzeM o wysokiej wydajnoWci i 

małej emisji zanieczyszczeM,

f)  zaopatrzenie w gaz płynny z dostarczaniem z punk-

tów dystrybucyjnych,

g) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzysta-

niu istniej>cego systemu zasilania liniami napowietrz-

nymi wysokiego i Wredniego napiCcia (o przebiegu 

jak na rysunku planu), poprzez rozbudowC i budowC 

nowych linii energetycznych kablowych, Wredniego 
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i niskiego napiCcia z dopuszczeniem przebudowy 

istniej>cych linii elektroenergetycznych na koszt 

inwestora w przypadku kolizji z projektowanymi 

obiektami,

h) wyposacenie w sieci telekomunikacyjne poprzez 

rozbudowC systemu napowietrznej sieci telefonicznej 

powi>zanej z gminnym systemem telekomunikacji 

(o przebiegu jak na rysunku planu),

i)  wywóz odpadów i nieczystoWci na gminne wysypiska 

Wmieci,

j)  dopuszczenie mocliwoWci realizacji czCWci urz>dzeM 

i sieci teletechnicznych poza terenami lub trasami 

wyznaczonymi na rysunku planu, które nalecy trakto-

wać jako orientacyjne i wymagaj>ce doprecyzowania 

w projektach budowlanych.

§ 8

  Tereny ucytkowane rolniczo

1. Dla terenów ucytkowanych rolniczo, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 1 R, 2 r., 5 r., 6 r., 15 r., 15bR, 

29 r., 31 r., 36 r., 37 r., 41 r., 42 r., 45 r., 50 r., 52 r., 55 r., 

64 r., 66 r., 68 r., 71 r., 77 r., 95 r. plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny rolne;

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 

oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym zakazu za-

budowy: dopuszczenie wprowadzenia zabudowy sied-

liskowej oraz zakaz wprowadzania innej zabudowy;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji 

lokalizowanych w strefi e czCWciowej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, ustalonej w planie dla 

stanowiska:

— nr AZP 4-34/27, zlokalizowanego w czCWci na te-

renach oznaczonych na rysunku planu symbolami 

41 r. i 42 r.,

— nr AZP 5-34/4, zlokalizowanego na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 77 r., 

archeologicznych badaM ratowniczych wyprze-

dzaj>cych proces zainwestowania terenu, po 

zakoMczeniu których teren moce być trwale zain-

westowany, których zakres kacdorazowo okreWla 

dla inwestora Wojewódzki Konserwator Zabytków 

w wydanym pozwoleniu; ustala siC obowi>zek 

wyst>pienia inwestora do WUOZ w GdaMsku De-

legatura w Słupsku z wnioskiem o wydanie pozwo-

lenia na badania z 2-miesiCcznym wyprzedzeniem 

w celu umocliwienia wykonania archeologicznych 

badaM ratowniczych oraz zsynchronizowania robót 

inwestycyjnych z badaniami.

b) nakaz przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji 

lokalizowanych w strefi e ograniczonej ochrony ar-

cheologiczno – konserwatorskiej, ustalonej w planie 

dla stanowiska:

— nr AZP 4-34/25, zlokalizowanego na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 2 r.,

— nr AZP 4-34/28, zlokalizowanego na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 6 r.,

— nr AZP 4-34/41, zlokalizowanego na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 31 r.,

— nr AZP 5-34/2, zlokalizowanego na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 77 r.,

  interwencyjnych badaM archeologicznych w for-

mie nadzoru archeologicznego prowadzonego w 

trakcie ich realizacji; w przypadku stwierdzenia 

reliktów archeologicznych ustala siC koniecznoWć 
przeprowadzenia archeologicznych badaM ratow-

niczych, których zakres kacdorazowo okreWla dla 

inwestora Wojewódzki Konserwator Zabytków 

w wydanym pozwoleniu; ustala siC ponadto 

w terminie nie krótszym nic dwa tygodnie przed 

przyst>pieniem do prac o zamiarze ich rozpo-

czCcia.

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu usta-

leM dotycz>cych: zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego; zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego; wymagaM wynikaj>cych z po-

trzeb kształtowania przestrzeni publicznych; parametrów 

i wskaaników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenu, w tym linii zabudowy, granic i sposobów 

zagospodarowania terenów podlegaj>cych ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, 

a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 

zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych; szczegóło-

wych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo-

Wci; zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej nie okreWla siC 

zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

2. Dla terenów ucytkowanych rolniczo (istniej>ce), oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 44 RU, plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny obsługi pro-

dukcji w gospodarstwach rolnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) nakaz uwzglCdniania przy modernizacji i rozbudowie 

istniej>cej zabudowy wskazanego na rysunku planu 

przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych 

i remontowych, polegaj>cych na dostosowaniu ist-

niej>cej zabudowy do obowi>zuj>cych wymogów 

technicznych i technologicznych;

c) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia dachów;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów do 50% powierzchni 

terenu,

b) nakaz zachowania istniej>cych elementów zieleni 

wysokiej i rozbudowy jej układów;

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci nowej zabudowy do 12.00 m 

liczonych od poziomu terenu przed elewacj> frontow> 

do wysokoWci najwycszego punktu dachu lub obiektu 

technologicznego,

c) dopuszczenie mocliwoWć wymiany funkcji przemy-

słowej, produkcyjnej, magazynowej, baz i składów 

na usługow>, pod warunkiem objCcia zmian> całego 

terenu o tej funkcji;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem sieci 

ulic dojazdowych o parametrach technicznych okre-

Wlonych w § 10. niniejszej uchwały oraz o przebiegu 

jak na rysunku planu; obsługa ta bCdzie prowadzona 

z ulic głównych i zbiorczych wył>cznie przez istniej>ce 

wjazdy,

b) dopuszczenie parkowania i garacowania w obrCbie 

działki dla potrzeb własnych ucytkowników,

c) zaopatrzenie w wodC w powi>zaniu z układem magi-

stralnym gminnej sieci wodoci>gowej (o przebiegu jak 

na rysunku planu) za poWrednictwem uzupełniaj>cego 

układu wodoci>gów rozdzielczych lub z indywidual-

nych ujCć własnych,
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d) odprowadzanie i unieszkodliwianie Wcieków w po-

wi>zaniu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej 

poprzez rozbudowC magistralnych sieci grawitacyj-

nej i tłocznej (o przebiegu jak na rysunku planu) 

i odprowadzenie Wcieków do oczyszczalni gminnej, 

zlokalizowanej poza granicami terenów objCtych 

ustaleniami planu; z dopuszczeniem jako rozwi>-

zania tymczasowego indywidualnych urz>dzeM dla 

gromadzenia Wcieków z wywoceniem do miejsc ich 

odbioru,

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

przy zastosowaniu urz>dzeM o wysokiej wydajnoWci 

i małej emisji zanieczyszczeM,

f)  zaopatrzenie w gaz płynny z dostarczaniem z punk-

tów dystrybucyjnych,

g) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzysta-

niu istniej>cego systemu zasilania liniami napowietrz-

nymi wysokiego i Wredniego napiCcia (o przebiegu 

jak na rysunku planu), poprzez rozbudowC i budowC 

nowych linii energetycznych kablowych, Wredniego 

i niskiego napiCcia z dopuszczeniem przebudowy 

istniej>cych linii elektroenergetycznych na koszt 

inwestora w przypadku kolizji z projektowanymi 

obiektami,

h) wyposacenie w sieci telekomunikacyjne poprzez 

rozbudowC systemu napowietrznej sieci telefonicznej 

powi>zanej z gminnym systemem telekomunikacji 

(o przebiegu jak na rysunku planu),

i)  wywóz odpadów i nieczystoWci na gminne wysypiska 

Wmieci,

j)  dopuszczenie mocliwoWci realizacji czCWci urz>dzeM 

i sieci teletechnicznych poza terenami lub trasami 

wyznaczonymi na rysunku planu, które nalecy trakto-

wać jako orientacyjne i wymagaj>ce doprecyzowania 

w projektach budowlanych.

6) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na nie-

bezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci; szczególnych wa-

runków zagospodarowania terenów oraz ograniczeM w 

ich ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie okreWla 

siC zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach

3. Dla terenów ucytkowanych rolniczo (istniej>ce), oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 10 r.M, 12 r.M, 13 r.M, 

26 r.M, 33 r.M, 34 r.M, 40 r.M, 43 r.M, 47 r.M, 51 r.M, 53 r.M, 

57 r.M, 59 r.M, 69 r.M, 73 r.M, 76 r.M, 80 r.M plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwach rolnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) nakaz utrzymania istniej>cego układu zabudowy 

oraz uwzglCdniania przy rozbudowie istniej>cych 

budynków wskazanego na rysunku planu przebiegu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dopuszczenie uzupełnienia  istniej>cej zabudowy o 

nowe budynki mieszkalne i gospodarcze przy dosto-

sowaniu ich rozwi>zaM architektonicznych, gabarytów 

i układów dachów do obiektów w bezpoWrednim s>-

siedztwie; zgodnie z wymogami art. 7 ust. 2 ustawy 

z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leWnych (Dz. U. nr 16, z 22.02.1995 r., t.j. Dz. U. nr 

121 z dnia 31.05.2004 r. poz. 1266),

c) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i 

remontowych, polegaj>cych na dostosowaniu istnie-

j>cej zabudowy do obowi>zuj>cych wymogów tech-

nicznych oraz wprowadzania urz>dzeM technicznych 

polepszaj>cych warunki zamieszkiwania,

d) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia dachów 

oraz kolorystyki (z zakazem wprowadzania kolorów 

o barwach i natCceniu nie nawi>zuj>cych do otocze-

nia),

e) dopuszczenie rozbudowy  istniej>cych o biektów przy 

zachowaniu warunków okreWlonych przepisami prawa 

budowlanego i dostosowaniu wystroju zewnCtrznego 

oraz układu kalenicy nowej czCWci budynku do roz-

wi>zaM przyjCtych w budynku rozbudowywanym,

f)  dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe 

obiektów istniej>cej zabudowy gospodarczej,

g) dopuszczenie zmiany funkcji budynków gospodar-

czych na mieszkaln>, przy zachowaniu warunków 

okreWlonych przepisami prawa budowlanego i dosto-

sowaniu wystroju zewnCtrznego oraz układu kalenicy 

do budynków w otoczeniu,

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów na 50% powierzchni 

działki budowlanej,

b) nakaz zachowania i uzupełniania istniej>cych ele-

mentów zieleni wysokiej,

c) dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sadow-

nictwa z lokalizacj> zwi>zanych z tymi funkcjami 

urz>dzeM i obiektów,

d) nakaz porz>dkowania gospodarki cieplnej w ramach 

prac modernizacyjnych poprzez preferencyjne wpro-

wadzanej jako paliw gazu i oleju opałowego dla wyeli-

minowania niskiej emisji zanieczyszczeM powietrza,

e) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w 

obiektach nie zadaszonych materiałów powoduj>cych 

pylenie;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz utrzymania gabarytów, detalu architekto-

nicznego, podziałów stolarki okiennej historycznie 

ukształtowanej zabudowy sprzed 1945 r.,

b) zakaz rozbudowy i nadbudowy poddaszy w czCWci 

frontowej historycznej zabudowy sprzed 1945 r.,

c) nakaz uzyskania przed podjCciem remontu, przebu-

dowy lub zmian sposobów wykorzystania wytycznych 

konserwatorskich i nastCpnie uzyskania opinii do 

projektu budowlanego w Wojewódzkim UrzCdzie 

Ochrony Zabytków w GdaMsku-Delegaturze w 

Słupsku dla obiektów zlokalizowanych na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 76 r.M i 

ujCtych w ewidencji zabytków architektury i budow-

nictwa tj. budynku mieszkalnego nr 8 z pocz>tku XX 

w, i budynku mieszkalnego nr 10 z 1914 r.;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji 

lokalizowanych w strefi e ograniczonej ochrony ar-

cheologiczno – konserwatorskiej, ustalonej w planie 

dla stanowiska nr AZP 5-34/3, zlokalizowanego na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

78 r.M, interwencyjnych badaM archeologicznych w 

formie nadzoru archeologicznego prowadzonego 

w trakcie ich realizacji; w przypadku stwierdzenia 

reliktów archeologicznych ustala siC koniecznoWć 
przeprowadzenia archeologicznych badaM ratow-
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niczych, których zakres kacdorazowo okreWla dla 

inwestora Wojewódzki Konserwator Zabytków w 

wydanym pozwoleniu; ustala siC ponadto w terminie 

nie krótszym nic dwa tygodnie przed przyst>pieniem 

do prac o zamiarze ich rozpoczCcia.

6) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych: nie okreWla siC nakazów, zakazów 

dopuszczeM lub ograniczeM w tym zakresie w zwi>zku 

z brakiem przedmiotu tych ustaleM;

7) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci zabudowy do 12.00 m, liczo-

nych od poziomu terenu przed elewacj> frontow> do 

wysokoWci kalenicy lub najwycszego punktu dachu 

(co uwzglCdnia gabaryt budynku do dwóch kondyg-

nacji nadziemnych oraz wykorzystanie poddasza 

ucytkowego przy Wredniej wysokoWci kondygnacji 

3.00 m),

b) dopuszczenie budowy balkonów i wykuszy w elewa-

cjach budynków modernizowanych,

c) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy 

dla nowych budynków mieszkalnych do 200,00 m2

i długoWci elewacji frontowej do 12,00 m,

d) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych 

w formie dwuspadowej i wielospadowej w budynkach 

modernizowanych i budowanych,

e) dopuszczenie montacu lukarn i okien połaciowych 

na dachach budynków modernizowanych i budowa-

nych,

f)  dopuszczenie stosowania dachów o nachyleniu połaci 

w zakresie od 38 do 45o w budynkach modernizowa-

nych i budowanych,

g) dopuszczenie modernizacji istniej>cych i budowanych 

jednokondygnacyjnych obiektów gospodarczych, 

towarzysz>cych zabudowie mieszkaniowej,

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów podle-

gaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 

szczególnych, a takce naraconych na niebezpieczeM-

stwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 

ziemnych: nie okreWla siC nakazów, zakazów, dopusz-

czeM w tym zakresie ze wzglCdu na brak wystCpowania 

przedmiotu tych ustaleM;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomoWci objCtych planem miejscowym:

a) nie okreWla siC terenów wskazanych do objCcia pro-

cedur> scalania i podziału nieruchomoWci,

b) zakaz wydzielania działek budowlanych o powierzch-

ni mniejszej nic 600,00 m2,

c) zakaz podziału nieruchomoWci w sposób wymusza-

j>cy nowe zjazdy na drogi główne i zbiorcze.

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy:

a) zakaz prowadzenia w ramach usług towarzysz>cych 

handlu gazem płynnym dla potrzeb motoryzacji,

b) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeM posesji 

z prefabrykowanych elementów betonowych,

c) dopuszczenie stosowania elementów prefabryko-

wanych do budowy słupów i podmurówek w ogro-

dzeniach posesji;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem 

sieci ulic dojazdowych o parametrach technicznych 

okreWlonych w § 10. niniejszej uchwały oraz o 

przebiegu jak na rysunku planu; obsługa ta bCdzie 

prowadzona z ulic głównych i zbiorczych wył>cznie 

przez istniej>ce wjazdy,

b) nakaz parkowania i garacowania w obrCbie działki 

zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zaopatrzenie w wodC w powi>zaniu z układem ma-

gistralnym gminnej sieci wodoci>gowej (o przebiegu 

jak na rysunku planu) za poWrednictwem uzupeł-
niaj>cego układu wodoci>gów rozdzielczych lub 

z indywidualnych ujCć własnych,

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie Wcieków 

w powi>zaniu z gminnym systemem kanalizacji 

sanitarnej poprzez rozbudowC magistralnych sieci 

grawitacyjnej i tłocznej (o przebiegu jak na rysunku 

planu) i odprowadzenie Wcieków do oczyszczalni 

gminnej, zlokalizowanej poza granicami terenów 

objCtych ustaleniami planu; z dopuszczeniem jako 

rozwi>zania tymczasowego indywidualnych urz>-

dzeM dla gromadzenia Wcieków z wywoceniem do 

miejsc ich odbioru,

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

przy zastosowaniu urz>dzeM o wysokiej wydajnoWci 

i małej emisji zanieczyszczeM,

f)  zaopatrzenie w gaz płynny z dostarczaniem z punk-

tów dystrybucyjnych,

g) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzy-

staniu istniej>cego systemu zasilania liniami napo-

wietrznymi wysokiego i Wredniego napiCcia (o prze-

biegu jak na rysunku planu), poprzez rozbudowC 

i budowC nowych linii energetycznych kablowych, 

Wredniego i niskiego napiCcia z dopuszczeniem 

przebudowy istniej>cych linii elektroenergetycznych 

na koszt inwestora w przypadku kolizji z projekto-

wanymi obiektami,

h) wyposacenie w sieci telekomunikacyjne poprzez 

rozbudowC systemu napowietrznej sieci telefonicz-

nej powi>zanej z gminnym systemem telekomuni-

kacji (o przebiegu jak na rysunku planu),

i)  wywóz odpadów i nieczystoWci na gminne wysypiska 

Wmieci,

j)  dopuszczenie mocliwoWci realizacji czCWci urz>dzeM 

i sieci teletechnicznych poza terenami lub trasami 

wyznaczonymi na rysunku planu, które nalecy 

traktować jako orientacyjne i wymagaj>ce dopre-

cyzowania w projektach budowlanych.

3. Dla terenów ucytkowanych rolniczo (istniej>ce), oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 9 ZD, plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny ogrodów 

działkowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sadownictwa 

z lokalizacj> zwi>zanych z tymi funkcjami urz>dzeM i 

obiektów;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji 

lokalizowanych w strefi e czCWciowej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, ustalonej w planie dla 

stanowiska nr AZP 5-34/1, zlokalizowanego w czCWci 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

9ZD, archeologicznych badaM ratowniczych wyprze-

dzaj>cych proces zainwestowania terenu, po zakoM-

czeniu których teren moce być trwale zainwestowany, 

których zakres kacdorazowo okreWla dla inwestora 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym 

pozwoleniu; ustala siC obowi>zek wyst>pienia inwe-

stora do WUOZ w GdaMsku Delegatura w Słupsku 
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z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania 

z 2-miesiCcznym wyprzedzeniem w celu umocliwienia 

wykonania archeologicznych badaM ratowniczych 

oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych 

z badaniami.

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

dopuszczenie zabudowy zwi>zanej z ogrodnictwem i 

sadownictwem, oraz innej przewidzianej przepisami 

prawa budowlanego bez potrzeby wydawania decyzji 

o pozwoleniu na budowC;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej: nakaz obsługi 

komunikacyjnej za poWrednictwem sieci ulic: dojazdo-

wych (o parametrach technicznych okreWlonych odpo-

wiednio w § 10. niniejszej uchwały oraz o kategoriach 

okreWlonych na rysunku planu),

6) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego; wymagaM wynikaj>cych z po-

trzeb kształtowania przestrzeni publicznych; parametrów 

i wskaaników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenu, w tym linii zabudowy, granic i sposobów 

zagospodarowania terenów podlegaj>cych ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, 

a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 

zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych, szczegó-

łowych zasad i warunków scalania i podziału nierucho-

moWci, nie okreWla siC zakazów, nakazów i dopuszczeM 

w w/w zakresach.

§ 9

  Tereny zabudowy produkcyjnej

1. Dla terenów zabudowy produkcyjnej (istniej>cej), oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 16P plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) nakaz uwzglCdniania przy modernizacji i rozbudowie 

istniej>cej zabudowy wskazanego na rysunku planu 

przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych 

i remontowych, polegaj>cych na dostosowaniu ist-

niej>cej zabudowy do obowi>zuj>cych wymogów 

technicznych i technologicznych;

c) dopuszczenie prowadzenia funkcji składów i maga-

zynów,

d) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia dachów;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów do 20% powierzchni 

terenu,

b) nakaz zachowania istniej>cych elementów zieleni 

wysokiej i rozbudowy jej układów;

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci zabudowy do 9.00 m, liczo-

nych od poziomu terenu przed elewacj> frontow> do 

wysokoWci kalenicy lub najwycszego punktu dachu 

(co uwzglCdnia gabaryt budynku do jednej kon-

dygnacji nadziemnej oraz wykorzystanie poddasza 

ucytkowego przy Wredniej wysokoWci kondygnacji 

3.00 m),

b) dopuszczenie mocliwoWć wymiany funkcji przemysłowej, 

produkcyjnej, magazynowej, baz i składów na usługo-

w>, pod warunkiem objCcia zmian> całego terenu o tej 

funkcji;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem sieci 

ulic: dojazdowych o parametrach technicznych okre-

Wlonych w § 10. niniejszej uchwały oraz o przebiegu 

jak na rysunku planu; obsługa ta bCdzie prowadzona 

z ulic głównych i zbiorczych wył>cznie przez istniej>ce 

wjazdy,

b) nakaz parkowania i garacowania w obrCbie działki 

zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zaopatrzenie w wodC w powi>zaniu z układem magi-

stralnym gminnej sieci wodoci>gowej (o przebiegu jak 

na rysunku planu) za poWrednictwem uzupełniaj>cego 

układu wodoci>gów rozdzielczych lub z indywidual-

nych ujCć własnych,

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie Wcieków w po-

wi>zaniu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej 

poprzez rozbudowC magistralnych sieci grawitacyj-

nej i tłocznej (o przebiegu jak na rysunku planu) i 

odprowadzenie Wcieków do oczyszczalni gminnej, 

zlokalizowanej poza granicami terenów objCtych 

ustaleniami planu; z dopuszczeniem jako rozwi>-

zania tymczasowego indywidualnych urz>dzeM dla 

gromadzenia Wcieków z wywoceniem do miejsc ich 

odbioru,

e) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

przy zastosowaniu urz>dzeM o wysokiej wydajnoWci i 

małej emisji zanieczyszczeM,

f)  zaopatrzenie w gaz płynny z dostarczaniem z punk-

tów dystrybucyjnych,

g) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzysta-

niu istniej>cego systemu zasilania liniami napowietrz-

nymi wysokiego i Wredniego napiCcia (o przebiegu 

jak na rysunku planu), poprzez rozbudowC i budowC 

nowych linii energetycznych kablowych, Wredniego 

i niskiego napiCcia z dopuszczeniem przebudowy 

istniej>cych linii elektroenergetycznych na koszt 

inwestora w przypadku kolizji z projektowanymi 

obiektami,

h) wyposacenie w sieci telekomunikacyjne poprzez 

rozbudowC systemu napowietrznej sieci telefonicznej 

powi>zanej z gminnym systemem telekomunikacji 

(o przebiegu jak na rysunku planu),

i)  wywóz odpadów i nieczystoWci na gminne wysypiska 

Wmieci,

j)  dopuszczenie mocliwoWci realizacji czCWci urz>dzeM i 

sieci teletechnicznych poza terenami lub trasami wy-

znaczonymi na rysunku planu, które nalecy traktować 
jako orientacyjne i wymagaj>ce doprecyzowania w 

projektach budowlanych.

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na nie-

bezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci; szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów oraz ograniczeM w ich 

ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie okreWla siC 

zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

2. Dla terenów eksploatacji powierzchniowej (istniej>cej), 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 1aPG plan 

ustala:
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1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny eksploatacji 

surowców;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie prowadzenia eksploatacji surowców 

dla potrzeb lokalnych,

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów do 20% powierzchni 

terenu,

b) nakaz zachowania istniej>cych elementów zieleni 

wysokiej i rozbudowy jej układów;

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej: 10% powierzchni terenu,

b) nakaz zrealizowania pasma zieleni izolacyjnej (wy-

sokiej) wokół terenu eksploatacji,

c) nakaz bezwzglCdnego ograniczenia uci>cliwoWci dla 

stanu Wrodowiska przyrodniczego do granicy terenu 

objCtego ustaleniami planu,

d) nakaz składowania ziemi z nadkładu na terenie ob-

jCtym ustaleniami planu,

e) nakaz docelowego zrekultywowania terenu o kierunku 

leWnym;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem sieci 

ulic: dojazdowych o parametrach technicznych okre-

Wlonych w § 10. niniejszej uchwały oraz o przebiegu 

jak na rysunku planu; obsługa ta bCdzie prowadzona 

z ulic głównych i zbiorczych wył>cznie przez istniej>ce 

wjazdy,

b) nakaz parkowania w obrCbie działki objCtej ustale-

niami planu,

c) wywóz odpadów i nieczystoWci na gminne wysypiska 

Wmieci.

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na nie-

bezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci; szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów oraz ograniczeM w ich 

ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie okreWla siC 

zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

§ 10

  Tereny zieleni i wód

1. Dla terenów zieleni (istniej>cych), oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 35ZL, 38ZL plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny lasów;

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 

oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym zakazu za-

budowy: całkowity zakaz zabudowy;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz zachowania istniej>cego wartoWciowego drze-

wostanu,

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; parametrów i wskaaników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, granic i sposobów 

zagospodarowania  terenów podlegaj>cych ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, 

a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 

zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych; szczegóło-

wych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo-

Wci; zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej nie okreWla siC 

zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

2. Dla terenów zieleni, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 18ZP, 19ZP, 22ZP, 25ZP (istniej>cych), 83ZP, 89ZP, 

94ZP (projektowanych) plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zieleni par-

kowej;

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 

oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym zakazu za-

budowy: całkowity zakaz zabudowy;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz zachowania istniej>cego wartoWciowego drze-

wostanu,

b) zakaz prowadzenia prac ziemnych naruszaj>cych 

rzeabC terenu i lokalne warunki wodno – gruntowe.

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz uzyskania uzgodnieM i pozwolenia na pro-

wadzenie prac konserwatorskich lub remontowych 

w Wojewódzkim UrzCdzie Ochrony Zabytków 

w GdaMsku-Delegaturze w Słupsku dla obiektów wpi-

sanych do rejestru zabytków pod numerem A – 225 

tj. zespół pałacowo – parkowy z kaplic> grobow> 

z 2 poł. XVIIw., 1 poł. XIX w. pocz. XX w, połoconych 

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 18ZP, 19ZP, 22ZP, 25ZP,

5) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych; 

  parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, granic i sposobów zagospo-

darowania terenów podlegaj>cych ochronie, ustalonych 

na podstawie przepisów szczególnych, a takce naraco-

nych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 

osuwaniem siC mas ziemnych; szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWci; zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-

kacji i infrastruktury technicznej nie okreWla siC zakazów, 

nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

3. Dla terenu cmentarza (istniej>cego), oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 82ZC plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny cmentarza;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) utrzymanie istniej>cego układu alej,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i 

remontowych przy budowlach cmentarnych;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów do 50% powierzchni 

terenu,

b) nakaz zachowania i rozbudowy istniej>cych kompo-

nowanych elementów zieleni wysokiej,

c) nakaz zachowania strefy ochronnej wynosz>cej 

50 m od granicy terenu cmentarza.
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4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci budynku kaplicy cmentarnej 

do wysokoWci 6.00 m, liczonych od poziomu terenu do 

wysokoWci kalenicy lub najwycszego punktu dachu,

b) dopuszczenie stosowania dachów o nachyleniu połaci 

w zakresie od 38 do 45o w budynku,

c) dopuszczenie przebudowy i utwardzania nawierzchni 

w obrCbie chodników alej cmentarnych;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem sieci 

ulic: dojazdowych o parametrach technicznych okre-

Wlonych w § 10. niniejszej uchwały oraz o przebiegu 

jak na rysunku planu; obsługa ta bCdzie prowadzona 

z ulic głównych i zbiorczych wył>cznie przez istniej>ce 

wjazdy,

b) odprowadzanie i unieszkodliwianie Wcieków opado-

wych poprzez rozbudowC rozdzielczej sieci kanali-

zacji deszczowej z dopuszczeniem skanalizowania 

otwartych rowów odwadniaj>cych,

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzysta-

niu istniej>cego systemu zasilania liniami napowietrz-

nymi wysokiego i Wredniego napiCcia (o przebiegu 

jak na rysunku planu), poprzez rozbudowC i budowC 

nowych linii energetycznych kablowych, Wredniego i 

niskiego napiCcia,

6) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na nie-

bezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 

miejscowym; szczególnych warunków zagospodarowa-

nia terenów oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym 

zakazu zabudowy nie okreWla siC zakazów, nakazów i 

dopuszczeM w w/w zakresach.

4. Dla terenów wód (istniej>cych), oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 24WS, 30WS, 32WS, 39WS, 49WS, 

54WS, 58WS, 65WS, 67WS plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny wód po-

wierzchniowych Wródl>dowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nakaz utrzymania istniej>cego układu cieków;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego: nakaz zachowania istniej>cych elementów zie-

leni dla zachowania ci>głoWci korytarzy ekologicznych;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy: całkowity zakaz zabudowy; zakaz grodzenia 

nieruchomoWci przyległych do w/w terenów w odległoWci 

nie mniejszej nic 1.5 mb od linii brzegu oraz umocliwić 
dostCp do wody m.in. dla celów konserwacyjnych;

5) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na niebez-

pieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC 

mas ziemnych; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; parametrów i wskaaników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci; 

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej nie okreWla siC 

zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

§ 11

  Tereny komunikacji

1. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 111KD/G, 112KD/G, drogi wojewódzkiej (Nr 

214) plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny dróg publicz-

nych – głównych;

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz zastosowania specjalnych zabezpieczeM przed 

ponadnormatywnym hałasem dla zabudowy miesz-

kaniowej połoconej w s>siedztwie drogi;

b) dopuszczenie wprowadzania ci>gów zieleni przy-

drocnej o ile nie koliduje to z potrzeb> zachowania 

bezpieczeMstwa ruchu pojazdów;

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) nakaz utrzymania przy modernizacji drogi, stano-

wi>cej inwestycjC celu publicznego parametrów 

drogi jednojezdniowej wraz z okreWleniem jej czCWci 

(skrzycowaM, chodników, Wciecek rowerowych itp.)  do 

ustalenia zgodnie z warunkami technicznymi, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-

nie;

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na nie-

bezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci; szczególnych wa-

runków zagospodarowania terenów oraz ograniczeM w 

ich ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; zasad mo-

dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej nie okreWla siC zakazów, 

nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

2. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 104KD/G (drogi wojewódzkiej Nr 214 w plano-

wanym przebiegu) plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: utrzymanie re-

zerwy terenu pod budowC drogi publicznej – głównej 

(w przypadku wyboru do realizacji, w odrCbnym trybie, 

wskazanego na rysunku planu przebiegu drogi);

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) dopuszczenie wprowadzania ci>gów zieleni przy-

drocnej o ile nie koliduje to z potrzeb> zachowania 

bezpieczeMstwa ruchu pojazdów;

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) nakaz utrzymania przy budowie drogi, stanowi>cej 

inwestycjC celu publicznego parametrów drogi 

jednojezdniowej wraz z okreWleniem jej czCWci 

(skrzycowaM, chodników, Wciecek rowerowych itp.) 

do ustalenia zgodnie z warunkami technicznymi, 
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jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-

tuowanie; wskazane na rysunku planu normatywne 

linie rozgraniczaj>ce o szerokoWci 30 m jako linie 

orientacyjne wymagaj> doprecyzowania w projekcie 

budowlanym;

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na nie-

bezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci; szczególnych wa-

runków   zagospodarowania terenów oraz ograniczeM 

w ich ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-

kacji i infrastruktury technicznej nie okreWla siC zakazów, 

nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

3. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 96KD/Z plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny dróg publicz-

nych – zbiorczych;

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz zastosowania specjalnych zabezpieczeM przed 

ponadnormatywnym hałasem dla zabudowy miesz-

kaniowej połoconej w s>siedztwie drogi;

b) dopuszczenie wprowadzania ci>gów zieleni przy-

drocnej o ile nie koliduje to z potrzeb> zachowania 

bezpieczeMstwa ruchu pojazdów;

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) nakaz utrzymania przy modernizacji drogi, stano-

wi>cej inwestycjC celu publicznego parametrów 

drogi jednojezdniowej wraz z okreWleniem jej czCWci 

(skrzycowaM, chodników, Wciecek rowerowych itp.) do 

ustalenia zgodnie z warunkami technicznymi, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-

nie;

b) nakaz lokalizowania planowanych obiektów budow-

lanych w odległoWci nie mniejszej nic 7 m od linii 

rozgraniczaj>cej drogi za wyj>tkiem utrwalonej, istnie-

j>cej zabudowy (co dotyczy terenów s>siaduj>cych 

z terenami komunikacji);

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na nie-

bezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci; szczególnych wa-

runków zagospodarowania terenów oraz ograniczeM 

w ich ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; zasad mo-

dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej; nie okreWla siC zakazów, 

nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

4. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 101KD/L, 105KD/L plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny dróg publicz-

nych – lokalnych;

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) dopuszczenie wprowadzania ci>gów zieleni przy-

drocnej o ile nie koliduje to z potrzeb> zachowania 

bezpieczeMstwa ruchu pojazdów;

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) nakaz utrzymania przy budowy drogi, stanowi>cej 

inwestycjC celu publicznego, parametrów drogi jed-

nojezdniowej o szerokoWci 2 x 3,0 m z utrzymaniem 

linii rozgraniczaj>cych o szerokoWci 15 m;

b) nakaz lokalizowania planowanych obiektów budow-

lanych w odległoWci nie mniejszej nic 7 m od linii 

rozgraniczaj>cej drogi za wyj>tkiem utrwalonej, istnie-

j>cej zabudowy (co dotyczy terenów s>siaduj>cych 

z terenami komunikacji);

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na nie-

bezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci; szczególnych wa-

runków   zagospodarowania terenów oraz ograniczeM 

w ich ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; zasad mo-

dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej; nie okreWla siC zakazów, 

nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

5. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 99KD/D, 100KD/D, 102KD/D, 108KD/D, 109KD/

D, 114KD/D plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny dróg publicz-

nych – dojazdowych;

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) nakaz utrzymania przy modernizacji drogi, stanowi>-

cej inwestycjC celu publicznego, parametrów drogi 

jednojezdniowej o szerokoWci 2 x 2,5m w obszarze 

zabudowanym chodnikami jednostronnymi o sze-

rokoWci 2 m, z utrzymaniem linii rozgraniczaj>cych 

o szerokoWci 10m;

a) b) nakaz lokalizowania planowanych obiektów bu-

dowlanych w odległoWci nie mniejszej nic 5,5 m od 

linii rozgraniczaj>cej drogi za wyj>tkiem utrwalonej, 

istniej>cej zabudowy.(co dotyczy terenów s>siaduj>-

cych z terenami komunikacji).

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji 

lokalizowanych w strefi e czCWciowej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, ustalonej w planie dla 

stanowiska nr AZP 5-34/1, zlokalizowanego w czCWci 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

100KD/D, archeologicznych badaM ratowniczych 

wyprzedzaj>cych proces zainwestowania terenu, 

po zakoMczeniu których teren moce być trwale za-

inwestowany, których zakres kacdorazowo okreWla 

dla inwestora Wojewódzki Konserwator Zabytków w 

wydanym pozwoleniu; ustala siC obowi>zek wyst>-

pienia inwestora do WUOZ w GdaMsku Delegatura 

w Słupsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
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badania z 2-miesiCcznym wyprzedzeniem w celu 

umocliwienia wykonania archeologicznych badaM 

ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwe-

stycyjnych z badaniami.

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego; zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego; wymagaM wynikaj>cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; granic 

i sposobów zagospodarowania terenów podlegaj>cych 

ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szcze-

gólnych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo po-

wodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych; 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomoWci; szczególnych warunków zagospoda-

rowania terenów oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy; zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej nie okreWla siC zakazów, nakazów i dopuszczeM 

w w/w zakresach.

6. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 84KS plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny obsługi ko-

munikacji samochodowej – stacje obsługi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) nakaz wprowadzenia komponowanego układu zabu-

dowy stacji paliw i układu zieleni towarzysz>cej,

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów na 30% powierzchni 

działki budowlanej,

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci zabudowy do 6.00 m, liczo-

nych od poziomu terenu przed elewacj> frontow> do 

wysokoWci kalenicy lub najwycszego punktu dachu 

(co uwzglCdnia gabaryt budynku do jednej kon-

dygnacji nadziemnej oraz wykorzystanie poddasza 

ucytkowego przy Wredniej wysokoWci kondygnacji 

3.00 m),

b) dopuszczenie zastosowania dachu płaskiego,

c) nakaz zarezerwowania minimalnej powierzchni par-

kingowej przy zastosowaniu wskaanika 25 m2 na 

jedno stanowisko dla samochodu osobowego;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy:

a) ograniczenie iloWci stanowisk z dystrybutorami paliw 

do 6 sztuk,

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem dro-

gi dojazdowej, powi>zanej z drog> główn> oznaczon> 

na rysunku planu symbolem 112KD/G (o parametrach 

technicznych okreWlonych w § 10. niniejszej uchwały 

oraz o przebiegu jak na rysunku planu),

b) zaopatrzenie w wodC w powi>zaniu z układem magi-

stralnym gminnej sieci wodoci>gowej (o przebiegu jak 

na rysunku planu) za poWrednictwem uzupełniaj>cego 

układu wodoci>gów rozdzielczych lub z indywidual-

nych ujCć własnych,

c) odprowadzanie i unieszkodliwianie Wcieków w po-

wi>zaniu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej 

poprzez rozbudowC magistralnych sieci grawitacyj-

nej i tłocznej (o przebiegu jak na rysunku planu) i 

odprowadzenie Wcieków do oczyszczalni gminnej, 

zlokalizowanej poza granicami terenów objCtych 

ustaleniami planu; z dopuszczeniem jako rozwi>-

zania tymczasowego indywidualnych urz>dzeM dla 

gromadzenia Wcieków z wywoceniem do miejsc ich 

odbioru,

d) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł ciepła 

przy zastosowaniu urz>dzeM o wysokiej wydajnoWci i 

małej emisji zanieczyszczeM,

e) zaopatrzenie w gaz płynny z dostarczaniem z punk-

tów dystrybucyjnych,

f)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzysta-

niu istniej>cego systemu zasilania liniami napowietrz-

nymi wysokiego i Wredniego napiCcia (o przebiegu 

jak na rysunku planu), poprzez rozbudowC i budowC 

nowych linii energetycznych kablowych, Wredniego 

i niskiego napiCcia z dopuszczeniem przebudowy 

istniej>cych linii elektroenergetycznych na koszt 

inwestora w przypadku kolizji z projektowanymi 

obiektami,

g) wyposacenie w sieci telekomunikacyjne poprzez 

rozbudowC systemu napowietrznej sieci telefonicznej 

powi>zanej z gminnym systemem telekomunikacji 

(o przebiegu jak na rysunku planu),

h) wywóz odpadów i nieczystoWci na gminne wysypiska 

Wmieci,

8) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; szczegółowych zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomoWci; szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczeM w ich 

ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie okreWla siC 

zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

7. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 113KS/P plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny obsługi ko-

munikacji samochodowej – parkingów;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) nakaz wprowadzenia komponowanego układu par-

kingu i układu zieleni towarzysz>cej,

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) nakaz zarezerwowania minimalnej powierzchni par-

kingowej przy zastosowaniu wskaanika 20 m2 na 

jedno stanowisko dla samochodu osobowego;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem dro-

gi dojazdowej oznaczona na rysunku planu symbolem 

114KD/D, powi>zanej z drog> główn> oznaczon> na 

rysunku planu symbolem 112KD/G (o parametrach 

technicznych okreWlonych w § 10. niniejszej uchwały 

oraz o przebiegu jak na rysunku planu),

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzysta-

niu istniej>cego systemu zasilania liniami napowietrz-

nymi wysokiego i Wredniego napiCcia(o przebiegu 

jak na rysunku planu), poprzez rozbudowC i budowC 

nowych linii energetycznych kablowych, Wredniego i 

niskiego napiCcia,

5) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego; zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczes-

nej; wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
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przestrzeni publicznych; granic i sposobów zagospo-

darowania terenów podlegaj>cych ochronie, ustalonych 

na podstawie przepisów szczególnych, a takce naraco-

nych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 

osuwaniem siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i 

warunków scalania i podziału nieruchomoWci; szcze-

gólnych warunków zagospodarowania terenów oraz 

ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy 

nie okreWla siC zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w 

zakresach.

8. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 97KDW, 98KDW, 103KDW, 106 KDW, 107KDW, 

110KDW, 115KDW plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny dróg we-

wnCtrznych;

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) nakaz utrzymania dotychczasowych parametrów 

drogi (o przebiegu jak na rysunku planu);

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nakaz przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji 

lokalizowanych w strefi e czCWciowej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, ustalonej w planie dla 

stanowiska nr AZP 4-34/27, zlokalizowanego w czCWci 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

98KDW, archeologicznych badaM ratowniczych 

wyprzedzaj>cych proces zainwestowania terenu, 

po zakoMczeniu których teren moce być trwale za-

inwestowany, których zakres kacdorazowo okreWla 

dla inwestora Wojewódzki Konserwator Zabytków w 

wydanym pozwoleniu; ustala siC obowi>zek wyst>-

pienia inwestora do WUOZ w GdaMsku Delegatura 

w Słupsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 

badania z 2-miesiCcznym wyprzedzeniem w celu 

umocliwienia wykonania archeologicznych badaM 

ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwe-

stycyjnych z badaniami.

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego; zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego; wymagaM wynikaj>cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; granic 

i sposobów zagospodarowania terenów podlegaj>cych 

ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szcze-

gólnych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo po-

wodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych; 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomoWci; szczególnych warunków zagospoda-

rowania terenów oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy; zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej nie okreWla siC zakazów, nakazów i dopuszczeM 

w w/w zakresach.

9. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 23KP, 56KP, 74KP plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny ci>gów pie-

szych;

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) nakaz utrzymania dotychczasowych parametrów ci>-

gów pieszych (o przebiegu jak na rysunku planu);

3) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego; zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego; zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych; granic i sposobów zagospodaro-

wania terenów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów szczególnych, a takce naraconych 

na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 

osuwaniem siC mas ziemnych; szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoWci; szcze-

gólnych warunków zagospodarowania terenów oraz 

ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej nie okreWla siC 

zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

§ 12

  Tereny przestrzeni publicznej

  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 

17UT (w czCWci) 20UT/UG (w czCWci) i 103KDW jako terenów 

tworz>cych obszar przestrzeni publicznej plan dopuszcza 

mocliwoWć kompleksowego zagospodarowania terenu, w któ-

rym uwzglCdni siC wykonanie nawierzchni parkingów i placów 

z trwałych materiałów i wpisanie w elementy małej architektury, 

takie jak ławki, elementy oWwietlenia, zieleM niska i wysoka.

§ 13

  Tereny infrastruktury technicznej

1. Dla terenów infrastruktury technicznej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 46E (istniej>cych) i 61E, 91E 

(projektowanych) plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny elektroener-

getyki;

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów na 50% powierzchni 

terenu,

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

a) ograniczenie wysokoWci nowej zabudowy stacji 

transformatorowych do 6.00 m, liczonych od pozio-

mu terenu przed elewacj> frontow> do wysokoWci 

najwycszego punktu dachu

b) dopuszczenie zastosowania dachu płaskiego

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem sieci 

ulic: głównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych 

(o parametrach technicznych okreWlonych w § 10. 

niniejszej uchwały oraz o przebiegu jak na rysunku 

planu),

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przy wykorzysta-

niu istniej>cego systemu zasilania liniami napowietrz-

nymi wysokiego i Wredniego napiCcia(o przebiegu 

jak na rysunku planu, poprzez rozbudowC i budowC 

nowych linii energetycznych kablowych, Wredniego 

i niskiego napiCcia),

c) wyposacenie w sieci telekomunikacyjne dla potrzeb 

energetyki poprzez rozbudowC systemu napowietrz-

nej sieci telefonicznej powi>zanej z gminnym syste-

mem telekomunikacji (o przebiegu jak na rysunku 

planu).

5) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
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i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pub-

licznych; granic i sposobów zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów szczególnych, a takce naraconych na nie-

bezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem 

siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci; szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów oraz ograniczeM w ich 

ucytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie okreWla siC 

zakazów, nakazów i dopuszczeM w w/w zakresach.

2. Dla terenów infrastruktury technicznej (istniej>cej), ozna-

czonych na rysunku planu symbolem 95aK plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny kanalizacji;

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów do 50% powierzchni 

terenu,

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) nakaz obsługi komunikacyjnej za poWrednictwem sieci 

ulic: głównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych 

(o parametrach technicznych okreWlonych w § 10. 

niniejszej uchwały oraz o przebiegu jak na rysunku 

planu),

4) ze wzglCdu na brak wystCpowania przedmiotu ustaleM 

dotycz>cych: zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagaM 

wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych; granic i sposobów zagospodarowania 

terenów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na pod-

stawie przepisów szczególnych, a takce naraconych 

na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 

osuwaniem siC mas ziemnych; szczegółowych zasad i 

warunków scalania i podziału nieruchomoWci objCtych 

planem miejscowym; szczególnych warunków zagospo-

darowania terenów oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, 

parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy w tym 

zakazu zabudowy, nie okreWla siC zakazów, nakazów i 

dopuszczeM w w/w zakresach.

3. Dla istniej>cych magistralnych sieci wodoci>gowych ozna-

czonych na rysunku planu liniami liter> „w” plan ustala:

1) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych;

2) rozbudowC sieci jako inwestycji celu publicznego;

3) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opraco-

wania projektów budowlanych;

4) dla zaopatrzenia w wodC plan ustala dopuszczenie 

wykorzystania własnych ujCć wody (w przypadku braku 

mocliwoWci podł>czenia siC do sieci magistralnych).

4. Dla projektowanych sieci kanalizacyjnych oznaczonych na 

rysunku planu liniami i liter> „k” plan ustala:

1) budowC sieci jako inwestycji celu publicznego dla od-

bioru Wcieków od poszczególnych odbiorców;

2) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opraco-

wania projektów budowlanych;

3) odprowadzanie Wcieków przez projektowan> sieć kana-

lizacyjn> do gminnej oczyszczalni Wcieków.

5. Dla istniej>cych sieci elektroenergetycznych oznaczonych 

na rysunku planu liniami i liter> „e” plan ustala:

1) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych;

2) rozbudowC sieci jako inwestycji celu publicznego;

3) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opraco-

wania projektów budowlanych.

6. Dla istniej>cych sieci telekomunikacyjnych oznaczonych 

na rysunku planu liniami i liter> „t ” plan ustala:

1) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych;

2) rozbudowC sieci jako inwestycji celu publicznego;

3) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opraco-

wania projektów budowlanych.

7. Dla terenów połoconych w bezpoWrednim s>siedztwie Strugi 

Charbrowskiej plan ustala zakaz grodzenia nieruchomoWci 

w odległoWci 1,5 mb od linii brzegowej tego cieku.

Rozdział III
PRZEPISY KOLCOWE

§ 14

  Ustala siC stawkC procentow> o wysokoWci 30%, słuc>-

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.

§ 15

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Wicko.

§ 16

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Parzwodniczacy

Rady Gminy Wicko

Marian Nawrot

Poz. 610
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