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 UCHWAŁA Nr XVIII/170/08

Rady Miejskiej w Pelplinie

 z dnia 18 listopada 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obejmuj>cego obszar północnej czCWci miasta Pelplina.

  Na podstawie art. 20, w zwi>zku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 

17, oraz art. 27, 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

r., Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 

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

(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.) Rada 

Miejska w Pelplinie uchwala, co nastCpuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Pelplin” (uchwalonego Uchwał> nr XI/75/99 

Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 sierpnia 1999 r.), 

uchwala siC zmianC w miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego obejmuj>cego obszar północnej czCWci 

miasta Pelplina (uchwalonego Uchwał> Nr XLIV/437/06 

Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 wrzeWnia 2006 r., Dz. 

Urz. woj. pom. z 2007 r., Nr 62, poz. 908), zwany dalej 

„planem”.

2. Granice terenu opracowania przedstawia zał>cznik gra-

fi czny nr 1 do niniejszej uchwały – Rysunek planu w skali 

1:1000. Plan obejmuje obszar o ł>cznej powierzchni ok. 

3,34 ha.

§ 2

  Zakres ustaleM planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy 

z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

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

§ 3

1. Ustalenia planu zawarte s> w czCWci tekstowej i grafi cznej 

planu.

2. Ustalenia tekstowe planu składaj> siC z ustaleM ogólnych, 

obowi>zuj>cych dla całoWci obszaru opracowania oraz 

ustaleM szczegółowych, obowi>zuj>cych dla poszczegól-

nych terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi.

3. Ustalenia ogólne odnosz> siC do całoWci obszaru opraco-

wania i okreWlaj>:

1) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego;

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;

4) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych;

5) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów;

6) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej;

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji.

4. Ustalenia szczegółowe, zapisane s> w postaci kart terenów. 

Ustalenia szczegółowe planu dla terenów (oznaczenia 

terenów od 1.U do 7.ZP), za wyj>tkiem terenów komuni-

kacyjnych okreWlaj>:

  1) Przeznaczenie terenu/powierzchniC terenu;

  2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;

  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, ga-

baryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, 

szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy;

  7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrCbnych przepisów;

  8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planem;

  9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów;

10) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  w przypadku braku ustaleM w którejW z grup oznacza to, 

ic nie ustala siC zasad szczegółowych lub obowi>zuj> 

wył>cznie ustalenia ogólne, a numeracja grup ustaleM 

staje siC nieci>gła
5. Ustalenia szczegółowe planu dla terenów komunikacyjnych 

– dróg (oznaczenia terenów od 001.KDD do 05.KDD) okre-

Wlaj>:

1) Przeznaczenie terenu/powierzchniC terenu;

2) Klasyfi kacjC funkcjonalno-techniczn>;

3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowego;

4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogo-

wym;

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów;

6) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opła-

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

i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Ustalenia grafi czne zawarte s> na zał>czniku – Rysunku 

planu w skali 1:1000 – zał. nr 1;

7. Na zał>czniku grafi cznym nr 1 do niniejszej Uchwały obo-

wi>zuj>cymi ustaleniami planu s>:

1) granica opracowania planu;

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia (literowo – cyfrowe) terenów o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania 

okreWlaj>ce przeznaczenie terenów, w tym:

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej,

b) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

c) U – tereny zabudowy usługowej,

d) ZP – tereny zieleni urz>dzonej,



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 15 — 1149 —

e) KDP – tereny obsługi komunikacji – garace,

f)  KD – tereny komunikacyjne, w tym: KDD – publiczne 

drogi dojazdowe, KDW – drogi wewnCtrzne;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej, wymagany 

w urz>dzeniu terenu;

6) usytuowanie głównej kalenicy budynku;

7) granica obszaru wpisanego do rejestru zabytków nie-

ruchomych województwa, w tym: strefa konserwacji 

urbanistycznej, strefa restauracji urbanistycznej oraz 

strefa otoczenia zabytku;

8) obszary i obiekty objCte ochron> na podstawie ustaleM 

niniejszego planu;

9) historyczne rozgraniczenia nieruchomoWci;

  Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi> informa-

cje lub zalecenia i nie s> ustaleniami planu miejscowego.

§ 5

  Uchwala siC nastCpuj>ce definicje pojCć ucywanych 

w planie:

1) funkcje chronione – mieszkalnictwo oraz usługi nauki, 

kultury, oWwiaty, zdrowia i opieki społecznej, rekreacji 

i wypoczynku;

2) działka budowlana – nieruchomoWć gruntowa (składa-

j>ca siC z jednej lub wiCcej działek gruntu) stanowi>ca 

integraln> całoWć przestrzenn>, której wielkoWć, cechy 

geometryczne, dostCp do drogi publicznej oraz wyposa-

cenie w urz>dzenia infrastruktury technicznej spełniaj> 

wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj>ce 

z przepisów szczególnych;

3) powierzchnia zabudowy terenu – powierzchnia budyn-

ków po obrysie zewnCtrznym w stosunku do powierzchni 

działki, wyracona w [%];

4) powierzchnia biologicznie – czynna – grunt rodzimy 

pokryty roWlinnoWci> oraz wod> powierzchniow> na 

działce budowlanej, a takce 50% sumy nawierzchni 

tarasów i stropodachów, urz>dzonych jako stałe trawniki 

lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> 

wegetacjC o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia zabudowy 

podstawowej bryły budynku (dotyczy zabudowy miesz-

kaniowej, usługowej, produkcyjnej, magazynowej, go-

spodarczej, garacy itp.), których nie mocna przekroczyć; 
dopuszcza siC wysuniCcie przed liniC zabudowy na 

odległoWć max 1,5 m czCWci budynku (do 30% szerokoWci 

frontu), zwłaszcza schodów zewnCtrznych, podestów, 

zejWć i zjazdów do piwnic i garacy wbudowanych;

6) około – w przypadku zastosowania tego okreWlenia 

przy okreWlaniu parametrów zabudowy podawanych 

w metrach lub w stopniach dopuszcza siC odchylenie 

10% w kacd> stronC od podanego wymiaru;

7) wysokoWć zabudowy- wysokoWć mierzona od naturalnej 

warstwicy terenu w najnicszym punkcie obrysu obiektu 

do kalenicy lub najwycszego punktu obiektu, bez masz-

tów odgromnikowych, anten lub kominów;

8) główna kalenica dachu – kalenica na dachu przykry-

waj>cym zasadnicz> bryłC budynku, stanowi>cym min 

80% powierzchni dachu całego budynku; nie stanowi> 

głównej kalenicy dachu w szczególnoWci kalenice za-

daszenia czCWci wejWciowej, kalenice lukarn, zadaszeM 

balkonów i tarasów, itp.;

9) główna bryła budynku – zasadnicza bryła budynku, 

najwycsza i najwiCksza pod wzglCdem powierzchni 

zabudowy czCWć budynku, nie stanowi> głównej bryły 

budynku w szczególnoWci wejWcia do budynku, garace i 

czCWci budynku dobudowane, np. ofi cyny, schody, ganki, 

itp.;

10) uci>cliwoWć dla otoczenia – nalecy przez to rozumieć 

negatywne oddziaływanie na otoczenie wynikaj>ce 

z przekroczenia standardów Wrodowiskowych okre-

Wlonych przepisami prawa, powodowane np. emisj> 

pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania itp., 

a takce wynikaj>c> ze wzmoconego ruchu pojazdów, 

zwi>zanego z funkcjonowaniem obiektów i urz>dzeM, 

ze składowaniem odpadów na otwartej przestrzeni 

lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszaj>ca 

warunki cycia s>siadów w najblicszym otoczeniu;

11) usługi nieuci>cliwe towarzysz>ce zabudowie miesz-

kaniowej – usługi typu handel detaliczny, z wyj>tkiem 

handlu samochodami i motocyklami, usługi krawieckie, 

naprawy artykułów ucytku osobistego i domowego, 

restauracje, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe 

i telekomunikacyjne, poWrednictwa finansowego, 

prawne, fotografi czne, medyczne Wwiadczone poza 

szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniCtego, sto-

matologiczne, zwi>zane z rekreacj>, kultur> i sportem 

oraz popraw> kondycji fi zycznej, usługi w zakresie 

prania, czyszczenia, sprz>tania budynków, fryzjerskie, 

kosmetyczne, usługi Wwiadczone w gospodarstwach 

domowych, usługi z zakresu administracji (biura tury-

styczne, ubezpieczeniowe, itp.), lub inne analogiczne, 

o podobnym zakresie uci>cliwoWci.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 6

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okreWlone poprzez zasady kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu ustalone dla kacdego z wydzie-

lonych terenów w ustaleniach szczegółowych, w tym linie 

zabudowy, wielkoWci powierzchni zabudowy, intensywnoWci 

zabudowy, minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej, wysokoWć zabudowy.

2. Wprowadza siC obowi>zek realizacji wymaganych ci>gów 

zieleni izolacyjno-krajobrazowej, oddzielaj>cych tereny 

komunikacji oraz usług od zabudowy mieszkaniowej 

w miejscach wskazanych na zał>czniku grafi cznym nr 1 do 

niniejszej Uchwały – Rysunku Planu.

3. Obszar w granicach obszaru wpisanego do rejestru za-

bytków nieruchomych województwa decyzj> nr 794 z dnia 

08.04.1978 r. układu urbanistyczno – krajobrazowego 

miasta Pelplina (za wyj>tkiem wyznaczonej w w/w decyzji 

strefy ochrony otoczenia zespołu zabytkowego) jest tere-

nem przewidywanym do ujCcia w programie rewitalizacji; 

granice obszaru zaznaczono na zał>czniku nr 1 do niniej-

szej Uchwały – Rysunku Planu.

§ 7

  Zasady ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

1. ZasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska prowadzonej działalno-

Wci gospodarczej winien być ograniczony do granic terenu, 

do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj>ce siC 

w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny 

być wyposacone w techniczne Wrodki ochrony przed tymi 

uci>cliwoWciami.

2. Na granicy terenów o funkcjach chronionych spełnione 

musz> być wszystkie okreWlone przepisami normy dot. 

Wrodowiska.

3. Na terenie zieleni urz>dzonej nalecy zapewnić ochronC 

rzeaby terenu i zieleni wysokiej, o ile nie koliduje to z 

planowanym zagospodarowaniem terenu, w przypadku 
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koniecznoWci usuniCcia drzewa spowodowanego, np. rea-

lizacj> przejazdu lub sieci infrastruktury technicznej nalecy 

zapewnić rekompensatC w postaci zasadzenia dwóch 

nowych drzew w obrCbie terenu.

4. Cały obszar opracowania planu znajduje siC w granicach 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych 

województwa decyzj> nr 794 z dnia 08.04.1978 r. układu 

urbanistyczno – krajobrazowego miasta Pelplina oraz 

w wyznaczonej w w/w decyzji strefi e ochrony otoczenia 

zespołu zabytkowego. Granice obszarów zaznaczono na 

zał>czniku nr 1 do niniejszej Uchwały – Rysunku Planu.

5. Nalecy d>cyć do stosowania niskoemisyjnych paliw we 

wszystkich aródłach ciepła.

§ 8

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. W obszarze opracowania planu znajduj> siC dwie z trzech 

stref wyznaczonych w granicach obszaru wpisanego do 

rejestru zabytków nieruchomych województwa decyzj> 

nr 794 z dnia 08.04.1978 r. układu urbanistyczno – kra-

jobrazowego miasta Pelplina, s> to: strefa konserwacji 

urbanistycznej (fragment obszaru zaznaczono na rys. planu 

– zał. nr 1 do niniejszej Uchwały), strefa otoczenia zabytku 

(pozostały obszar planu).

2. W obszarze wpisu zespołu urbanistyczo-krajobrazowego 

Pelplina do rejestru zabytków przedmiotem ochrony jest 

struktura przestrzenna; ustala siC nastCpuj>ce zasady 

ochrony:

1) zachowanie przebiegu i parametrów dróg historycznych 

(Sambora, Mickiewicza, Dworcowa) i placów (plac 

Grunwaldzki, cz. ul. Sambora) wraz z zachowaniem 

wartoWciowych drzew w ci>gach ulicznych oraz, trady-

cyjnego przejWcia pieszego wzdłuc niwy siedliskowej 

(pomiCdzy pl. Grunwaldzkim nr 8 i 9) (przejWcie poza 

obszarem opracowania planu);

2) zachowanie i uczytelnienie historycznych podziałów par-

celacyjnych (tradycyjne rozgraniczenia nieruchomoWci 

zaznaczone na zał. nr 1 do niniejszej Uchwały – Rysunku 

Planu);

3) zachowanie historycznych proporcji i charakteru zabu-

dowy (obiekty o wartoWciach historycznych chronione 

ustaleniami niniejszego planu zaznaczono na zał. nr 1 

do niniejszej Uchwały – Rysunku Planu);

4) kontynuacja tradycyjnych zasad zagospodarowania 

parceli;

5) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników reklamo-

wych i reklam na budynkach chronionych ustaleniami 

niniejszego planu zaznaczono na zał. nr 1 do niniejszej 

Uchwały – Rysunku Planu);

6) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej,

7) zakaz stosowania ogrodzeM z prefabrykatów betono-

wych.

3. Na obszarze opracowania planu znajduj> siC nastCpuj>ce 

– oznaczone na rysunku planu – obiekty o wartoWciach 

kulturowych objCte ochron> zapisami niniejszego planu:

a) obiekty: przy ul. Plac Grunwaldzki 8 – ofi cyny na działce 

nr 801,

4. Inne szczegółowe warunki dotycz>ce sposobów zagospo-

darowania i zabudowy terenów i obiektów chronionych 

ustaleniami niniejszego planu zawarte s> w ustaleniach 

szczegółowych.

§ 9

  Wymagania wynikaj>ce 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Na obszarze objCtym planem znajduj> siC obszary prze-

strzeni publicznej w rozumieniu defi nicji zawartej w ustawie 

z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

zm.); s> to tereny:

1) 7.ZP;

2) tereny komunikacji publicznej – KDD

2. Ustala siC wymóg kształtowania terenów jako przestrzenie 

ogólnodostCpne, tj. przestrzeM, do której dostCp nie jest 

limitowany cadnymi ograniczeniami przedmiotowymi, np. 

ogrodzenie, bilet wstCpu, pora doby, itp., ani podmiotowy-

mi.

3. Tereny przestrzeni publicznej w obszarze planu słuc> za-

spokojeniu potrzeb mieszkaMców gminy i miasta Pelplin.

§ 10

  Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych 

na  podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 

powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC 

mas ziemnych

1. Na obszarze opracowania planu znajduje siC obszar 

objCty ochron> na podstawie Ustawy z dn. 23.07.2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z póan. zm.) – zespół urbani-

styczno-krajobrazowy miasta Pelplina wpisany do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa pod numerem 794 

(decyzja o wpisie z dnia 08.04.1978 r.); granice obszaru 

zaznaczono na zał>czniku nr 1 do niniejszej Uchwały 

– Rysunku Planu

2. W granicach zespołu urbanistyczo-krajobrazowego Pelpli-

na wpisanego do rejestru zabytków ustalono nastCpuj>ce 

strefy:

1) Strefa konserwacji urbanistycznej (granice strefy za-

znaczone na zał. nr 1 do niniejszej Uchwały – Rysunku 

Planu), w granicach której obowi>zuje:

a) zachowanie i uczytelnienie historycznych podziałów 

parcelacyjnych (tradycyjne rozgraniczenia nierucho-

moWci zaznaczone na zał. nr 1 do niniejszej Uchwały 

– Rysunku Planu),

b) zachowanie historycznej linii zabudowy (poza obsza-

rem planu),

c) zachowanie tradycyjnych zasad zagospodarowania 

działek – zabudowa w postaci kamienicy – budynku 

głównego, usytuowanego wzdłuc drogi kalenicowo, 

z ofi cynami w głCbi działki, (budynki kamienicowe 

połocone s> poza obszarem opracowania planu);

d) ofi cyny o wysokoWci nie wiCkszej nic wysokoWć budyn-

ku głównego (frontowego) (zabudowa wzdłuc ulicy 

Plac Grunwaldzki – poza obszarem opracowania 

planu) maksymalnie 12m, dach o k>cie nachylenia 

połaci 15o-45o,

e) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy na granicy dział-
ki.

2) Strefa ochrony otoczenia zespołu zabytkowego, obej-
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muj>ca pozostały obszar opracowania planu (granice 

strefy znajduj> siC poza granicami planu), w granicach 

której ustala siC:

a) zachowanie korytarza widokowego oznaczonych na 

rysunku planu zał. nr 1 do niniejszej Uchwały;

b) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi.

3. W obszarze opracowania planu nie znajduj> siC tereny gór-

nicze, obszar planu nie jest naracony na niebezpieczeMstwo 

powodzi ani zagrocony osuwaniem siC mas ziemnych.

§ 11

  Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodC:

1) Tereny objCte planem s> zaopatrywane w wodC 

z wodoci>gów miejskich przebiegaj>cych w ulicach 

Mickiewicza, Wybickiego, Dworcowej i Osiedla Mło-

dych zaopatrywanych z ujCcia wody zlokalizowanego 

w północnej czCWci miasta (poza obszarem opracowania 

planu);

2) `ródłem wody dla projektowanej zabudowy jest istnie-

j>ca sieć wodoci>gowa magistralna Ø200 w ulicy Plac 

Grunwaldzki;

3) Projektuje siC budowC magistralnej sieci wodoci>gowej 

Ø 160 w głównym ci>gu pieszo-jezdnym (na południe od 

granicy opracowania planu) od Placu Grunwaldzkiego 

ac do istniej>cej sieci Ø 150 w ul. Wybickiego;

4) Zaopatrzenie w wodC bCdzie z sieci rozdzielczej Ø 110 

i Ø 90, przebiegaj>cych we wszystkich istniej>cych i 

projektowanych terenach komunikacyjnych, wg potrzeb 

przyszłych inwestycji;

5) Nalecy zapewnić odpowiedni> iloWć wody do zewnCtrz-

nego gaszenia pocaru, zgodnie z przepisami szczegól-

nymi dotycz>cymi ochrony przeciwpocarowej.

2. W zakresie gospodarki Wciekami sanitarnymi

1) Vcieki sanitarne z terenów objCtych planem odprowadzić 
istniej>cymi i projektowanymi kolektorami grawitacyj-

nymi kanalizacji sanitarnej do istniej>cej oczyszczalni 

Wcieków w południowej czCWci miasta (poza obszarem 

opracowania planu);

2) Z terenów projektowanej zabudowy 2.MN, 4.MU, 6.MN, 

odprowadzić do projektowanego kolektora sanitarnego 

w terenach komunikacyjnych 01.KDD oraz drodze 

dojazdowej na południe od granicy opracowania planu 

i dalej do koMcówki istniej>cego kolektora w terenie przy 

ul. Plac Grunwaldzki 8 (poza obszarem opracowania 

planu);

3) Ustala siC wymóg sytuowania projektowanych kolek-

torów sanitarnych w liniach rozgraniczaj>cych terenów 

komunikacyjnych. Dopuszcza siC sytuowanie sieci 

w terenie 7.ZP;

4) Na terenie opracowania nie dopuszcza siC stosowania 

bezodpływowych zbiorników na nieczystoWci ciekłe ani 

przydomowych oczyszczalni Wcieków.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych

1) Istniej>ce kolektory kanalizacji deszczowej znajduj> siC 

w ulicach: Mickiewicza, Sambora, Plac Grunwaldzki, 

Wybickiego, Dworcowej, Kopernika (poza obszarem 

opracowania planu) oraz w terenie 1.U;

2) Ustala siC odprowadzenie wód opadowych z terenów 

projektowanej zabudowy do istniej>cej kanalizacji 

deszczowej Ø800 w ul. KoWciuszki (poza obszarem 

opracowania planu); wody opadowe wymagaj> pod-

czyszczenia, a ich odprowadzenie pozwolenia wodno-

prawnego;

3) Ustala siC wymóg sytuowania projektowanych kolekto-

rów deszczowych w liniach rozgraniczaj>cych terenów 

komunikacyjnych. Dopuszcza siC sytuowanie sieci 

w terenie 7.ZP;

4. W zakresie zasilania w energiC elektryczn>
1) W obszarze planu znajduj> siC napowietrzne i kablowe 

linie elektroenergetyczne SN 15kV, sposób rozwi>zania 

kolizji planowanego zagospodarowania nalecy uzgodnić 
z zarz>dc> sieci;

2) Ustala siC zasilanie terenów planu poprzez istniej>ce i 

projektowane sieci SN 15 kV, zlokalizowane na obszarze 

planu, na podstawie warunków technicznych przył>-

czenia okreWlonych przez zarz>dcC sieci, który bCdzie 

inwestorem przył>czy;

3) Sposób rozwi>zania kolizji planowanego zagospodaro-

wania z istniej>cymi i projektowanymi sieciami i urz>dze-

niami elektrycznymi nalecy uzgodnić z zarz>dc> sieci.

5. W zakresie zasilania w ciepło
1) Zaopatrzenie terenu opracowania w ciepło – z sieci 

centralnego ogrzewania miejskiego, z sieci gazowej, 

elektroenergetycznej lub z lokalnych niskoemisyjnych 

lub nieemisyjnych aródeł;
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz

1) Ustala siC zaopatrzenie w gaz do celów bytowych, 

gospodarczych i technologicznych z istniej>cej sieci 

rozdzielczej Wredniego ciWnienia, w ulicach: Sambora, 

Mickiewicza, Plac Grunwaldzki zaopatrywanej w gaz 

ze stacji redukcyjno-pomiarowej Io zlokalizowanej poza 

granicami opracowania niniejszego planu;

2) W celu zaopatrzenia w gaz projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej projektuje siC rozbudowC 

sieci gazowej poprzez realizacjC gazoci>gów rozdziel-

czych Wredniego ciWnienia w liniach rozgraniczaj>cych 

terenów komunikacyjnych oraz w terenie 7.ZP;

3) SzerokoWć strefy kontrolowanej, w której linia Wrodkowa 

pokrywa siC z osi> gazoci>gu, dla gazoci>gów Wredniego 

ciWnienia wynosi 1,0m;

4) Redukcja gazu Wredniego ciWnienia powinna odbywać 
siC u odbiorcy gazu za pomoc> reduktorów indywidual-

nych;

7. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej

1) Tereny objCte opracowaniem nalecy podł>czyć do ist-

niej>cych sieci telekomunikacyjnych;

2) Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych jest mocliwa 

w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicznych, jeWli jej 

przebieg nie koliduje z innymi sieciami infrastruktury 

technicznej. Ewentualne kolizje rozwi>zać w uzgodnie-

niu z zarz>dcami poszczególnych sieci.

8. W zakresie gospodarki odpadami

1) Odpady komunalne nalecy gromadzić w pojemnikach 

sytuowanych na terenie własnym, w miejscu do tego 

przeznaczonym. Odpady nalecy wywozić na składo-

wisko odpadów, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 

ustaw oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi;

2) Gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach;

3) Na obszarze planu nie dopuszcza siC lokalizacji funkcji 

zwi>zanych ze składowaniem lub przetwarzaniem od-

padów.

§ 12

  Zasady modernizacji, rozbudowy

 i budowy systemów komunikacji

1. Jako podstawowe załocenia rozbudowy układu komunika-

cyjnego przyjCto:

1) RozbudowC istniej>cego układu ulic dojazdowych, 
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stanowi>cych powi>zanie z dotychczasowym, historycz-

nym układem ulic, dla zapewnienia wygody, zwartoWci i 

czytelnoWci systemu komunikacyjnego;

2) Dla sieci dojazdowych zaleca siC aby geometria przebie-

gu tras, parametry przekroju poprzecznego oraz zasady 

organizacji ruchu podporz>dkowane zostały wymogom 

ruchu uspokojonego;

3) Na obszarze planu wyrócniona została ulica propono-

wana jako droga wewnCtrzna. Ostateczna decyzja o 

ustaleniu kategorii w/w ulic wymaga odrCbnej uchwały 

Rady Miejskiej w Pelplinie;

4) Zakłada siC wyposacenie układu ulic w kanalizacjC desz-

czow>, natomiast kanalizacja deszczowa w sieci ci>gów 

pieszo – jezdnych i pieszych moce być projektowana 

w zalecnoWci od uwarunkowaM techniczno – ekonomicz-

nych; wody opadowe wymagaj> podczyszczenia, a ich 

odprowadzenie pozwolenia wodnoprawnego;

5) Potencjalne wielkoWci generowanego ruchu rowerowego 

na obszarze planu nie stanowi> istotnego problemu, ze 

wzglCdu na jego wielkoWć i rozproszenie oraz stosunko-

wo bogat> sieć ulic obsługuj>cych zabudowC;

2. PrzyjCto nastCpuj>ce wskaaniki zaspokojenia potrzeb 

parkingowych:

1) Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

a) 1-2 miejsc post./mieszkanie, 

  wskaanik obejmuje ewentualn> budowC garacu na 

własnym terenie na warunkach okreWlonych w zasa-

dach realizacji wyrócnionych terenów zabudowy;

2) Dla zabudowy usługowej w zalecnoWci od programu 

ucytkowego, lokowane na terenie pozostaj>cym do 

dyspozycji inwestora (dane minimalne):

a) obiekty handlowo – usługowe 2 miejsc post./100 m. 

kw. pow. ucytkowej,

b) hotele, pensjonaty 5 miejsc post./10 łócek,

c) restauracje, kawiarnie 10 miejsc post./100 miejsc 

konsumpcyjnych;

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 13

  Karty terenu dla terenów 

nie bCd>cych terenami komunikacyjnymi

1. Karta terenu 1.U

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 

z zakresu usług oWwiaty i wychowania, wraz z nie-

zbCdn> zabudow> i urz>dzeniami towarzysz>cymi, 

np. zabudowa z zakresu sportu i rekreacji – hala 

sportowa, basen oraz boiska sportowe,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa usługowa z zakresu 

administracji, słucby zdrowia, opieki społecznej, zie-

leM urz>dzona – parki, zieleMce i skwery, lokalizacja 

urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej oraz 

dróg wewnCtrznych słuc>cych zabudowie,

c) powierzchnia terenu: 1,17 ha;

6) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, 

szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy

a) nieprzekraczalne linie zabudowy obowi>zuj> od 

krawCdzi jezdni wg przepisów szczególnych,

b) ustala siC wymóg zagospodarowania 50% powierzch-

ni terenu jako tereny boisk sportowych słuc>ce za-

spokojeniu potrzeb osób korzystaj>cych z obiektów 

oWwiatowych w tym równiec s>siedniej szkoły ponad-

gimnazjalnej (poza obszarem opracowania planu),

c) zabudowa o maksymalnej wysokoWci 12m,

d) geometria dachu: w przypadku rozbudowy, przebudo-

wy lub wymiany zabudowy ustala siC wymóg realizacji 

dachu dwuspadowego o symetrycznych połaciach 

i k>cie nachylenia 12-30o, dopuszcza siC lukarny i 

okna połaciowe,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 40%,

f)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

– 30%,

g) ustala siC wymóg urz>dzenia pasa zieleni izolacyj-

no-krajobrazowej szerokoWci min. 10m od strony 

terenu 2.MN – jak na rys. planu zał. nr 1 do niniejszej 

Uchwały,

h) w przypadku rozbudowy istniej>cych obiektów 

dopuszcza siC zabudowC na granicy terenu (od za-

chodniej strony),

i)  w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić istniej>ce i 

planowane sieci i urz>dzenia infrastruktury technicz-

nej;

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów,

a) teren jest połocony w strefi e ochrony otoczenia za-

bytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 

miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa decyzj> nr 794 z dnia 

08.04.1978 r. granice zaznaczono na zał>czniku nr 

1 do niniejszej Uchwały – Rysunku Planu,

b) obowi>zuj> zasady zagospodarowania ustalone w § 

8 ust. 2 i § 10 ust. 2, pkt 2) niniejszej Uchwały;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomoWci objCtych planem

a) zakaz dalszych podziałów na działki;

10) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a) ustala siC stawkC 0%.

2. Karta terenu 2.MN

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna,

b) funkcje dopuszczalne: usługi nieuci>cliwe towarzy-

sz>ce zabudowie mieszkaniowej, garace dla potrzeb 

własnych, lokalizacja urz>dzeM i obiektów infrastruk-

tury technicznej oraz dróg wewnCtrznych słuc>cych 

zabudowie,

c) powierzchnia terenu: 0,95 ha;

6) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, 

szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy

a) obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od gra-

nic terenu – 4m zaznaczona na Rysunku planu – zał. 
nr 1 do niniejszej Uchwały,

b) ustala siC wymóg lokalizowania garacy wył>cznie jako 

wbudowane lub dobudowane,

c) gabaryty zabudowy głównej bryły budynku: rzut bu-

dynku prostok>tny o wymiarach około 9mx11m,

d) na działkach skrajnych, od strony drogi dojazdowej 

01.KDD dopuszcza siC rozczłonkowan> bryłC budyn-

ku w kształcie litery L lub T,

e) wysokoWć zabudowy od 8 do 8,5m – dwie kondyg-

nacje naziemne, w tym jedna w poddaszu ucytko-

wym,
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f)  geometria dachu: ustala siC wymóg realizacji dachu 

dwuspadowego o symetrycznych połaciach i k>cie 

nachylenia około 45o, dopuszcza siC lukarny i okna 

połaciowe,

g) kierunek usytuowania głównej kalenicy dachu za-

znaczono na zał>czniku nr 1 do niniejszej Uchwały 

– Rysunku Planu,

h) dopuszcza siC lokalizacjC garacy, realizowanych jako 

dobudowane do budynku głównego na granicy działki 

budowlanej pod warunkiem realizacji takiej zabudowy 

na co najmniej dwóch s>siaduj>cych ze sob> dział-
kach (oba garace zlokalizowane na wspólnej granicy 

nieruchomoWci),

i)  dojazd do działek połoconych w głCbi terenu pa-

trz>c od strony drogi wewnCtrznej 03.KDW poprzez 

istniej>ce drogi wewnCtrzne wydzielone w terenie 

mieszkaniowym (zaznaczone na rys. planu zał. nr 1 

do niniejszej Uchwały),

j)  maksymalna powierzchnia zabudowy działek budow-

lanych – 40%,

k) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

działek budowlanych – 30%,

l)  w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić istniej>ce i 

planowane sieci i urz>dzenia infrastruktury technicz-

nej;

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów,

a) teren jest połocony w strefi e ochrony otoczenia za-

bytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 

miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa decyzj> nr 794 z dnia 

08.04.1978 r. granice zaznaczono na zał>czniku nr 

1 do niniejszej Uchwały – Rysunku Planu,

b) obowi>zuj> zasady zagospodarowania ustalone w § 

8 ust. 2 i § 10 ust. 2, pkt 2) niniejszej Uchwały;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomoWci objCtych planem

a) zakaz dalszych podziałów terenu na działki budow-

lane,

b) dopuszcza siC scalenie s>siednich działek (nie 

dotyczy działek bCd>cych drogami wewnCtrznymi 

niezbCdnymi dla obsługi zabudowy mieszkaniowej, 

zaznaczonych na rys. planu zał. nr 1 do niniejszej 

Uchwały);

10) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a) ustala siC stawkC 30%.

3. Karta terenu 3.MU

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa oraz zabudowa usługowa, z wykluczeniem 

przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko okreWlonych w przepisach prawa oraz 

usług polegaj>cych na prowadzeniu działalnoWci 

powoduj>cej uci>cliwoWć dla otoczenia,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa gospodarcza 

towarzysz>ca podstawowej funkcji terenu, z wyklu-

czeniem hodowli zwierz>t inwentarskich, lokalizacja 

urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej oraz 

dróg wewnCtrznych słuc>cych zabudowie,

c) powierzchnia terenu: 0,13 ha;

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

a) w terenie wystCpuj> obiekty zabytkowe chronione 

ustaleniami niniejszego planu dla których obowi>-

zuj> zasady ochrony okreWlone w pkt 4) (obiekty 

zaznaczono na zał>czniku nr 1 do niniejszej Uchwały 

– Rysunku Planu)

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.

a) obiekty zabytkowe chronione ustaleniami niniejszego 

planu to ofi cyny budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 

nr 8; zaznaczone na zał>czniku nr 1 do niniejszej 

Uchwały – Rysunku Planu

b) przedmiotem ochrony s> historyczne: forma bryły, 

detal architektoniczny, materiał elewacyjny, stolarka, 

zabytkowe wyposacenie,

c) obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady ochrony:

— zachowanie i przywrócenie nawierzchni bruko-

wej;

— dopuszcza siC rekompozycjC oficyn, poprzez 

przywrócenie obiektom właWciwych mu walorów 

kompozycyjnych, które zostały utracone, pole-

gaj>ce na uporz>dkowaniu gabarytów budynków 

oraz układu elewacji (rozmieszczenie i proporcje 

otworów, detal architektoniczny, układ i kształt 
dachu, kolorystyka);

— dopuszcza siC likwidacjC lub wymianC substandar-

dowej zabudowy gospodarczej;

— dopuszcza siC lokalizacjC zespołu garacy w przy-

ziemiu ofi cyn,

6) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, 

szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy

a) ustala siC wymóg zachowania tradycyjnych zasad za-

gospodarowania działek – budynek główny (frontowy) 

lokalizować od strony ulicy Plac Grunwaldzki (poza 

obszarem opracowania planu), natomiast budynki 

towarzysz>ce lokalizować w głCbi działki,

b) obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 

strony północnej i wschodniej granicy terenu – 4m, 

zaznaczona na rys. planu, zał. nr 1 do niniejszej 

Uchwały,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy działek budow-

lanych 60%,

d) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

– 10%,

e) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy na granicy 

działki budowlanej (za wyj>tkiem granic terenu 

wzdłuc których wyznaczono nieprzekraczalne linie 

zabudowy),

f)  istniej>ce budynki kształtować jako towarzysz>ce 

budynkom głównym wzdłuc ul. Plac Grunwaldzki 

(budynki gospodarcze, garace, drugi dom mieszkal-

ny) o gabarytach zabudowy mniejszych od budynku 

głównego (frontowego),

g) maksymalna wysokoWć zabudowy 12m, dach skoWny 

o k>cie nachylenia połaci 15°-45°,

h) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić istniej>ce i 

planowane sieci i urz>dzenia infrastruktury technicz-

nej;

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów,

a) teren jest połocony w strefi e konserwacji urbanistycz-

nej, wyznaczonej w decyzji nr 794 z dnia 08.04.1978 

r. o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych wo-

jewództwa zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 

miasta Pelplina; granice strefy i obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków zaznaczono na zał>czniku nr 1 

do niniejszej Uchwały – Rysunku Planu,
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b) obowi>zuj> zasady zagospodarowania ustalone w § 

8 ust. 2. oraz § 10 ust. 2, pkt 1) niniejszej Uchwały,

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomoWci objCtych planem

a) zakaz dalszych podziałów na działki budowlane;

10) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a) ustala siC stawkC 0%.

4. Karta terenu 4.MU

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa oraz zabudowa usługowa, z wykluczeniem 

przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko okreWlonych w przepisach prawa oraz 

usług polegaj>cych na prowadzeniu działalnoWci 

powoduj>cej uci>cliwoWć dla otoczenia,

b) funkcje dopuszczalne: zabudowa gospodarcza 

towarzysz>ca podstawowej funkcji terenu, z wyklu-

czeniem hodowli zwierz>t inwentarskich, lokalizacja 

urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej oraz 

dróg wewnCtrznych słuc>cych zabudowie,

c) powierzchnia terenu: 0,16 ha;

6) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, 

szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy

a) obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy – 4m 

zaznaczona na Rysunku planu – zał. nr 1 do niniejszej 

Uchwały,

b) gabaryty zabudowy głównej bryły budynku: rzut bu-

dynku prostok>tny dopuszcza siC rozczłonkowanie 

bryły budynku w kształcie litery L, T, C, U, itp.,

c) maksymalna wysokoWć zabudowy 8,5m – maksy-

malnie dwie kondygnacje naziemne, w tym jedna w 

poddaszu ucytkowym,

d) geometria dachu: ustala siC wymóg realizacji głów-

nych połaci dachu jako dwuspadowy o symetrycznych 

połaciach i k>cie nachylenia 40-50o, dopuszcza siC 

lukarny i okna połaciowe,

e) dopuszcza siC lokalizacjC garacy, towarzysz>cych 

budynkowi głównemu na granicy działki budowlanej 

pod warunkiem realizacji takiej zabudowy na dwóch 

s>siaduj>cych ze sob> działkach (oba garace zloka-

lizowane na wspólnej granicy nieruchomoWci)

f)  maksymalna powierzchnia zabudowy wydzielonych 

z terenu działek budowlanych 40%,

g) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

– 30%,

h) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić istniej>ce i 

planowane sieci i urz>dzenia infrastruktury technicz-

nej,

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów,

a) teren jest połocony w strefi e ochrony otoczenia za-

bytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 

miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa decyzj> nr 794 z dnia 

08.04.1978 r. granice zaznaczono na zał>czniku nr 

1 do niniejszej Uchwały – Rysunku Planu,

b) obowi>zuj> zasady zagospodarowania ustalone 

w § 8 ust. 2 i § 10 ust. 2, pkt 2) niniejszej Uchwały;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomoWci objCtych planem

a) przed podziałem terenów na działki budowlane wy-

magane jest scalenie nieruchomoWci,

b) dopuszcza siC dalszy podział na maksymalnie dwie 

działki budowlane,

c) podział prostopadle do drogi 03.KDW

d) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 700m2;

10) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a) ustala siC stawkC 30%.

5. Karta terenu 5.KDP

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

a) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi komuni-

kacji, garace indywidualne,

b) funkcje dopuszczalne: usługi nieuci>cliwe towarzy-

sz>ce zabudowie mieszkaniowej, zieleM urz>dzona 

– parki, zieleMce i skwery, lokalizacja urz>dzeM i 

obiektów infrastruktury technicznej oraz dróg we-

wnCtrznych słuc>cych zabudowie,

c) powierzchnia terenu: 0,13 ha;

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

a) ustala siC wymóg wprowadzenia zieleni wysokiej, 

w tym o charakterze izolacyjno-krajobrazowym od 

strony terenów 4.MU, 6.MN,

b) minimalny udział zieleni wysokiej w całej powierzchni 

biologicznie czynnej terenu – 30%;

6) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, 

szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy

a) obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 

wschodniej, zachodniej i południowej granicy terenu 

5m oraz od strony drogi wewnCtrznej 03.KDW oraz 

od terenu 7.ZP – 4m – jak na rysunku planu zał. nr 1 

do niniejszej Uchwały,

b) zabudowa podstawowej funkcji terenu o maksymalnej 

wysokoWci 3m,

c) gabaryty zabudowy i geometria dachu nie ustala 

siC,

d) ustala siC wymóg realizacji garacy jako zespołów 

zabudowy od 4 do 6 boksów garacowych – zakaz 

lokalizacji obiektów wolnostoj>cych,

e) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych, w tym 

zwłaszcza garacy blaszanych,

f)  dopuszcza siC lokalizacjC jednego obiektu zabudo-

wy usługowej lub towarzysz>cej zieleni urz>dzonej; 

maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu 150m2, 

maksymalna wysokoWć zabudowy 5m, gabarytów 

budynku oraz geometrii dachu nie ustala siC,

g) ustala siC wymóg realizacji pasa zieleni izolacyjnej 

szerokoWci min 5m od strony terenów mieszkanio-

wych, jak na rysunku planu zał. nr 1 do niniejszej 

Uchwały,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 30%,

i)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

– 50%,

j)  w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić istniej>ce i 

planowane sieci i urz>dzenia infrastruktury technicz-

nej;

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów,

a) teren jest połocony w strefi e ochrony otoczenia za-

bytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 

miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytków 
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nieruchomych województwa decyzj> nr 794 z dnia 

08.04.1978 r. granice zaznaczono na zał>czniku 

nr 1 do niniejszej Uchwały – Rysunku Planu,

b) obowi>zuj> zasady zagospodarowania ustalone 

w § 8 ust. 2 i § 10 ust. 2, pkt 2) niniejszej Uchwały;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomoWci objCtych planem

a) wymagane jest scalenie nieruchomoWci w obrCbie 

terenu,

b) zakaz dalszych podziałów na działki,

10) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a) ustala siC stawkC 0%.

6. Karta terenu 6.MN

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna,

b) funkcje dopuszczalne: usługi nieuci>cliwe towarzy-

sz>ce zabudowie mieszkaniowej, garace dla potrzeb 

własnych, lokalizacja urz>dzeM i obiektów infrastruk-

tury technicznej oraz dróg wewnCtrznych słuc>cych 

zabudowie,

c) powierzchnia terenu: 0,19 ha;

6) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, 

szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy

a) obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy – 4m 

zaznaczona na Rysunku planu – zał. nr 1 do niniejszej 

Uchwały,

b) ustala siC wymóg lokalizowania garacy wył>cznie jako 

wbudowane lub dobudowane,

c) dopuszcza siC realizacjC zabudowy w postaci domów 

wolnostoj>cych lub szeregowych,

d) gabaryty zabudowy głównej bryły budynku: w przy-

padku zabudowy wolnostoj>cej rzut budynku prosto-

k>tny o wymiarach od około 8x10m do około 10x12m; 

w przypadku zabudowy szeregowej maksymalna 

szerokoWć elewacji frontowej domu 9m

e) maksymalna wysokoWć zabudowy 8,5m – maksy-

malnie dwie kondygnacje naziemne, w tym jedna w 

poddaszu ucytkowym,

f)  geometria dachu: ustala siC wymóg realizacji dachu 

dwuspadowego o symetrycznych połaciach i k>cie 

nachylenia 40-50o, dopuszcza siC lukarny i okna 

połaciowe,

g) kierunek usytuowania głównej kalenicy dachu za-

znaczono na zał>czniku nr 1 do niniejszej Uchwały 

– Rysunku Planu,

h) dla zabudowy wolnostoj>cej dopuszcza siC lokalizacjC 

garacy, towarzysz>cych budynkowi głównemu na 

granicy działki budowlanej pod warunkiem realizacji 

takiej zabudowy na co najmniej dwóch s>siaduj>cych 

ze sob> działkach (oba garace zlokalizowane na 

wspólnej granicy nieruchomoWci)

i)  maksymalna powierzchnia zabudowy wydzielonych 

z terenu działek budowlanych 40%,

j)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

– 30%,

k) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić istniej>ce i 

planowane sieci i urz>dzenia infrastruktury technicz-

nej,

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów,

a) teren jest połocony w strefi e ochrony otoczenia za-

bytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 

miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa decyzj> nr 794 z dnia 

08.04.1978 r. granice zaznaczono na zał>czniku nr 

1 do niniejszej Uchwały – Rysunku Planu,

b) obowi>zuj> zasady zagospodarowania ustalone w § 

8 ust. 2 i § 10 ust. 2, pkt 2) niniejszej Uchwały;

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomoWci objCtych planem

a) przed podziałem terenów na działki budowlane wy-

magane jest scalenie nieruchomoWci,

b) dopuszcza siC dalszy podział terenu na działki bu-

dowlane wg nastCpuj>cych zasad:

— podział prostopadły do drogi 03.KDW,

— minimalna szerokoWć frontu działki w przypadku 

zabudowy wolnostoj>cej 18m, a w przypadku 

zabudowy szeregowej 7m;

10) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a) ustala siC stawkC 0%.

7. Karta terenu 7. ZP

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

a) przeznaczenie podstawowe: zieleM urz>dzona: par-

kowa, zieleMce i skwery

b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urz>dzeM i obiektów 

infrastruktury technicznej

c) powierzchnia terenu: 0,16 ha

5) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych:

a) teren jest terenem przestrzeni publicznych;

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury, 

obowi>zuje wymóg stosowania jednolitej kompozycyj-

nie (zbliconej wizualnie do siebie) formy, materiałów 

i kolorystyki obiektów w obrCbie całego terenu,

c) zakaz lokalizacji noWników reklamowych,

d) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych,

e) ustala siC wymóg lokalizacji ogrodzenia od strony te-

renów 4.MU, 5.KDP i 6.MN, jako ogrodzenia pełnego 

o wysokoWci od 1,5 do 2m, jednakowego dla całego 

terenu,

f)  od strony drogi dojazdowej (poza obszarem opraco-

wania planu) obowi>zuje zakaz lokalizacji ogrodze-

nia,

g) zieleM w obrCbie terenu złocona z gatunków ade-

kwatnych siedliskowo, czCWć powierzchni biolo-

gicznie czynnej zagospodarować zieleni> wysok>, 

stanowi>c> obudowC głównego ci>gu pieszego (poza 

obszarem opracowania planu);

6) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, 

szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudo-

wy

a) zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyj>tkiem 

wymiany istniej>cego obiektu,

b) w przypadku wymiany istniej>cego obiektu zachować 
gabaryty budynku nie wiCksze nic w stanie istniej>-

cym,

c) w zagospodarowaniu terenu ustala siC wymóg urz>-

dzenia dojazdu i dojWcia do terenu 5.KDP – droga 

wewnCtrzna zaznaczona na rys. planu zał. nr 1 do 

niniejszej Uchwały, zaleca siC urz>dzenie nawierzchni 

z materiałów acurowych,
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d) zakaz lokalizacji noWników reklamowych,

e) dla obiektów małej architektury max. wysokoWci za-

budowy 4m, nie reguluje siC gabarytów obiektów ani 

geometrii dachów;

f)  w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić istniej>ce i 

planowane sieci i urz>dzenia infrastruktury technicz-

nej

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-

tów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów,

a) teren jest połocony w strefi e ochrony otoczenia za-

bytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 

miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa decyzj> nr 794 z dnia 

08.04.1978 r. granice zaznaczono na zał>czniku nr 

1 do niniejszej Uchwały – Rysunku Planu,

b) obowi>zuj> zasady zagospodarowania ustalone w § 

8 ust. 2 i § 10 ust. 2, pkt 2) niniejszej Uchwały;

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów

a) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania 

i ucytkowania terenów;

10) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a) ustala siC stawkC 0%.

§ 14

  Karty terenu dla terenów komunikacyjnych – dróg

1. Karta terenu 01.KDD

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

  komunikacja publiczna,

2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna

  ulica dojazdowa;

3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowego

a) szerokoWć pasa drogowego min 10m, zgodnie z 

rysunkiem planu,

b) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,

a) chodnik minimum jednostronny, dopuszcza siC loka-

lizacjC Wciecki rowerowej,

b) dopuszcza siC brak segregacji ruchu kołowego, ro-

werowego i pieszego

4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogo-

wym

a) rozwi>zania geometrii trasy oraz zasady organizacji 

ruchu wymuszaj>ce uspokojenie ruchu,

b) dostCpnoWć z terenów zabudowy przyległych do ulicy 

nieograniczona,

c) dopuszcza siC odcinkowo, realizacjC zatok postojo-

wych do parkowania równoległego;

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów

  ustala siC zakaz tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu;

6) Stawka procentowa, na podstawie której ustala siC opła-

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

i zagospodarowaniu przestrzennym

  0%.

2. Karta terenu 02.KDD, 04.KDD, 05.KDD

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

  komunikacja publiczna – fragmenty dróg połoconych 

poza obszarem planu,

2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna

  ulica dojazdowa;

3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowego

  wielkoWć i kształt fragmentów pasa drogowego wg rys. 

planu – zał. nr 1 do niniejszej Uchwały

4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogo-

wym

  jak dla całej drogi (poza obszarem opracowania pla-

nu)

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów

  ustala siC zakaz tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu;

6) Stawka procentowa, na podstawie której ustala siC opła-

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

i zagospodarowaniu przestrzennym

  0%.

3. Karta terenu 03.KDW

1) Przeznaczenie terenu/powierzchnia terenu

  komunikacja wewnCtrzna,

2) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna

  ulica dojazdowa;

3) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogowego

  szerokoWć pasa drogowego, zgodna z rysunkiem planu, 

minimum 8 m,

4) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogo-

wym

a) rozwi>zania geometrii trasy oraz zasady organizacji 

ruchu wymuszaj>ce uspokojenie ruchu,

b) dostCpnoWć zabudowy przyległej do ulicy nieograni-

czona,

c) dopuszcza siC, odcinkowo realizacjC zatok postojo-

wych do parkowania równoległego;

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów

  ustala siC zakaz tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu;

6) Stawka procentowa, na podstawie której ustala siC opła-

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

i zagospodarowaniu przestrzennym

  0%.

Rozdział 3
Ustalenia koMcowe

§ 15

1. RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, wyłoconego do publicznego 

wgl>du, stanowi> zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. RozstrzygniCcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy oraz o zasadach ich fi nansowa-

nia stanowi> zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 16

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Pelplin

2. Zobowi>zuje siC Burmistrza do:

1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacj> planistyczn> Wojewodzie Pomorskiemu 

w celu oceny jej zgodnoWci z prawem i skierowania do 

ogłoszenia uchwały w Dzienniku UrzCdowym Wojewódz-

twa Pomorskiego

2) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z czCWci> grafi cz-

n> na okres 14 dni na tablicy ogłoszeM UrzCdu Miastai 

Gminy Pelplin

3) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z zał>cznikami 

na stronie internetowej gminy.

4) Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 

dokumentu planu miejscowego oraz wydania na ich 

wniosek potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasa-

dach okreWlonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 17

1. Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od dnia ogło-

szenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego, z wyj>tkiem § 16, który wchodzi w cycie z dniem 

podjCcia uchwały.

2. W granicach objCtych niniejsz> Uchwał> traci moc miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 

Uchwał> Nr XLIV/437/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 

26 wrzeWnia 2006 r., Dz. Urz. woj. pom. z 2007 r., Nr 62, 

poz. 908.

 Przewodnicz>cy Rady

Adam Kaszowicz
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Zał>cznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII/170/08

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 18 listopada 2008 r.
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Zał>cznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII/170/08

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego obejmuj>cego obszar północnej 

czCWci miasta Pelplina

RozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu wyłoconego do publicznego 

wgl>du

  Na podstawie art. 20 ust 1, w zwi>zku z art. art. 17 ust 12) 

oraz art. 18 i 19, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, 

poz. 717, z póan. zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co 

nastCpuje:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ob-

szaru połoconego w północno-wschodniej czCWci Pelplina 

był wyłocony, wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowi-

sko, do publicznego wgl>du w dniach od 14.07.2008 r. do 

03.08.2008 r. w siedzibie UrzCdu Miasta i Gminy Pelplin, 

ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin. W dniu 23.07.2008 r. 

odbyła siC dyskusja publiczna nad rozwi>zaniami przyjCtymi 

w projekcie planu.

2. Termin składania uwag do projektu planu zgodnie 

z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80 poz. 717, z póan. zm.) min>ł w dniu 18.08.2008 r.

3. W ustawowym terminie tj. do dnia 18.08.2008 r. nie zgło-

szono w pisemnej formie uwag.

Zał>cznik Nr 3

do uchwały Nr XVIII/170/08

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego obejmuj>cego obszar północnej 

czCWci miasta Pelplina

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, 

zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 2 

i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicz-

nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Miejska 

w Pelplinie uchwala, co nastCpuje:

1. W projekcie planu miejscowego projektuje siC realizacjC na-

stCpuj>cych zadaM własnych z zakresu dróg publicznych:

a) realizacja dróg publicznych wraz z chodnikami o ł>cznej 

długoWci 225 mb,

b) realizacja oWwietlenia 12szt.

2. W projekcie planu miejscowego projektuje siC realizacjC 

nastCpuj>cych sieci lub urz>dzeM infrastruktury technicznej 

w zwi>zku z przyjCtymi zapisami planu:

a) realizacja sieci wodoci>gowej o ł>cznej długoWci 

410 mb,

b) realizacja kolektora kanalizacji sanitarnej o długoWci 

310 mb,

c) realizacja sieci kanalizacji deszczowej o długoWci 

310 mb,

3. W sporz>dzonej dla potrzeb miejscowego prognozie skut-

ków fi nansowych uchwalenia planu, szacunkowy koszt 

realizacji infrastruktury technicznej wynosi:

 koszt budowy dróg publicznych wraz z chodnikami:

  116.498 zł
 koszt budowy oWwietlenia ulic:  42.000 zł
 koszt kształtowania terenów zieleni:  100.000 zł
 koszt budowy sieci wodoci>gowej:  `92.299 zł
 koszt budowy sieci i urz>dzeM kanalizacji deszczowej:

  186.679 zł
 koszt budowy sieci i urz>dzeM kanalizacji sanitarnej:  

151.537 zł
  RAZEM:  689.013 zł
4. Realizacja zadaM własnych Gminy Pelplin wymienionych w 

pkt 1 i 2 zostanie sfi nansowana ze Wrodków budcetu Gminy 

Pelplin.

5. RealizacjC zadaM wymienionych w pkt 1-2 przewiduje siC 

do koMca 2013

6. Zadania niezrealizowane do koMca 2013 nalecy wykonać 
w terminie póaniejszym.

7. W przypadku braku mocliwoWci realizacji zadaM własnych 

w pkt 1 i 2 w wycej wymienionych terminach, zadania nalecy 

wprowadzić do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Pelplin na kolejne lata.
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