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Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXV/333/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 15 lipca 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektów planów

  W okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 
od 25 maja do 15 czerwca 2009 r. oraz 14 dni po nim 
następujących nie złożono żadnych uwag do projektów 
przedmiotowych planów.

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXV/333/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 15 lipca 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planach inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

fi nansowania

I. Sposób realizacji inwestycji
 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców sta-
nowią, zgodnie z art. 7 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.

 Do zadań własnych gminy należy realizacja:
— gminnych dróg publicznych
— wodociągów
— kanalizacji sanitarnej

 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane 
w planach obejmują:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w gra-
nicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, 
obejmujące wybudowanie ulicy wraz z oświetleniem, 
uzbrojeniem podziemnym, zielenią,

2) inwestycje realizowane poza liniami rozgraniczający-
mi ulic w przypadku braku możliwości zlokalizowania 
sieci infrastruktury technicznej w ulicach.

II. Zasady fi nansowania zadań inwestycyjnych
 Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych 
w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), przy czym:
1) Wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady 

Miejskiej „Wieloletni program inwestycyjny”.
2) Wydatki inwestycyjne fi nansowane z budżetu gminy 

ustala się w uchwale budżetowej.
3) Zadania w zakresie budowy dróg fi nansowane będą 

przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z 
innymi podmiotami.

4) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej będą fi nansowane na podstawie art. 
15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze środków 
budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-
prywatne.

5) Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycz-
nej i gazowej będą fi nansowane na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r.Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).
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 UCHWAŁA Nr XXXV/346/2009

Rady Miejskiej we Władysławowie

 z dnia 1 lipca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 dla obszaru pomiędzy: 

Aleją Żeromskiego, ul. Harcerską, Drogą Chłapowską, do granicy obrębu Chłapowo położonego 

w miejscowości Władysławowo.

  Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm. z 2004 
r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492), rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.) Rada Miejska we Władysławowie uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WT-2 
dla obszaru pomiędzy: Aleją Żeromskiego, ul. Harcerską, 
Drogą Chłapowską, do granicy obrębu Chłapowo położony 
w miejscowości Władysławowo.

§ 1

  Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy miasta Władysławowo” uchwalonego uchwałą 
nr XLII/302/02 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 
30 stycznia 2002 r.

§ 2

  Integralnymi częściami uchwały są:
  Załącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy miasta Władysławowo” stanowią-
cym Załącznik nr 1.1.
  Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu.
  Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz 
zasadach fi nansowania zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy.

§ 3

  Podstawowymi celami regulacji zawartymi w planie jest 
ochrona interesu publicznego w skali lokalnej i ponadlo-
kalnej poprzez:

— ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych,

— kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający 
wzajemne relacje pomiędzy działalnością gospo-



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 126 — 9805 —

darczą a środowiskiem naturalnym, tworzące ład 
przestrzenny,

— racjonalną gospodarkę gruntami wyposażonymi w 
infrastrukturę techniczną.

§ 4

  Obszar planu obejmuje łącznie 52 tereny w tym:
— 26 terenów oznaczonych symbolami cyfrowymi od 01 

do 16, od 18 do 22 oraz od 24 do 28 symbolami litero-
wymi:

 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej,

 UT,MN - tereny zabudowy usługowej (usługi turystyki) 
i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 UO - tereny zabudowy usługowej - usługi oświaty,
 US - tereny sportu i rekreacji,
 MP - tereny zabudowy pensjonatowej,
 ZD - tereny ogrodów działkowych,
 ZP - tereny zieleni urządzonej,
 KP - teren parkingów,

— 3 tereny infrastruktury technicznej oznaczone sym-
bolami cyfrowymi od 29 do 31 i symbolem litero-
wym:

  E - elektroenergetyka,
— 23 tereny komunikacji oznaczone symbolami cy-

frowymi od 01 do 11 oraz od 13 do 24 i symbolami 
literowymi:

 KDZ - tereny dróg zbiorczych,
 KDL - tereny dróg lokalnych,
 KDD - tereny dróg dojazdowych,
 KDX - tereny ciągów pieszo-jezdnych,
 KX - tereny ciągów pieszych,

 gdzie symbole cyfrowe oznaczają numery porządko-
we, a symbole literowe - przeznaczenie terenów.

§ 5

  Znaczenie pojęć występujących w treści uchwały jest 
następujące:
— uchwała – niniejsza uchwała,
— plan – miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego wymieniony w niniejszej uchwale,
— rysunek planu – grafi czny zapis planu przedstawiony 

na mapie w skali 1: 2000, stanowiący Załącznik nr 1 do 
uchwały,

— teren – część obszaru objętego planem, wyznaczona 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona 
symbolem cyfrowym i literowym,

— przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi,

— nieprzekraczalne linie zabudowy – linie, poza które 
nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków, a 
wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być 
wysunięte poza tą linię więcej niż 0,5 m,

— liczba kondygnacji – liczba kondygnacji naziemnych 
budynku od strony dojazdu do budynku, również pod-
dasze użytkowe,

— wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzona 
od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 
do budynku lub jego części do kalenicy względnie 
innego najwyższego punktu budynku lub wg ustaleń 
szczegółowych (nie dotyczy kominów i akcentów ar-
chitektonicznych),

— powierzchnia zabudowy – powierzchnia wyznaczona 
przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku 
na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy 
nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani 
ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu 
oraz powierzchni elementów tj. np. schodów zewnętrz-

nych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów 
dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

— stawka procentowa – jednorazowa opłata wnoszona na 
rzecz gminy, określona w stosunku procentowym do 
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwa-
leniem planu na zasadach określonych w art. 36 ust. 
3 w/w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym

— stan istniejący – stan na rok 2009,
— modernizacja – działania mające na celu poprawę ja-

kości obiektów i urządzeń; ich unowocześnienie,
— wielkoformatowy nośnik reklamowy – nośnik reklamo-

wy, którego powierzchnia przekracza 2,0 m2,

§ 6

  Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

— granica obszaru objętego planem miejscowym,
— linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania,
— nieprzekraczalne linie zabudowy,
— granice terenu zagrożonego osuwaniem się mas 

ziemnych,
— symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu, 

a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy.

§ 7

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z 
poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określo-
nych w niniejszej uchwale.

§ 8

  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:

— Teren położony jest w granicach otuliny Nadmorskie-
go Parku Krajobrazowego. Na terenie Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego wraz z otuliną obowiązuje 
Rozporządzanie Nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z 
dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego.

— Na obszarze objętym planem znajdują się teren za-
grożone osuwaniem się mas ziemnych. Na terenach 
tych przed przystąpieniem do sporządzania projektu 
budowlanego, należy wykonać badania geologiczno 
– inżynierskie. W przypadku stwierdzenia nieko-
rzystnych warunków gruntowo – wodnych należy 
zastosować odpowiednie środki zabezpieczające 
teren przed osuwaniem się mas ziemnych. Działania 
inwestycyjne na obszarze o spadku powyżej 15% po-
winny być poprzedzone analizą stateczności zbocza 
wraz z projektem zabezpieczenia skarp przed erozją i 
osuwiskiem. Wprowadzając na tereny o dużych spad-
kach zabudowę należy ze szczególną starannością 
dobierać technologie budowlane celem zapewnienia 
stabilności zboczy i skarp.

— Na obszarze objętym planem ustala się zasadę, że 
uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej 
nie może przekraczać granic terenu, do którego 
właściciel ma tytuł prawny.

§ 9

  Dla terenów, na których położone są sieci i urządzenia 
elektroenergetyczne lub planuje się ich lokalizację ustala 
się:

— W przypadku kolizji z zamierzonym zagospodaro-

Poz. 2434
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waniem ustala się przebudowę lub przeniesienie 
istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
SN 15 kV,

— Zagospodarowanie terenu w strefi e bezpieczeństwa 
linii elektroenergetycznej SN 15 kV o szerokości 15,0 
m (po 7,5 m od osi) winno być uzgodnione z właści-
cielem sieci,

— Sieci SN i nN należy realizować w pasach drogowych 
– nie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 215, realizacja 
sieci SN i nN zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi,

— Przyjmuje się możliwość przebudowy i zastępowanie 
istniejących sieci elektroenergetycznych nowymi 
odcinkami sieci,

— Przyjmuje się możliwość budowy stacji transformato-
rowych na obszarze planu, o ile nie naruszy to innych 
ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli 
terenów.

§ 10

  Ustala się minimalne wskaźniki parkingowe do oblicze-
nia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych:

— 1 mp/1 mieszkanie,
— 1 mp/1 pokój hotelowy (pensjonatowy),
— 1 mp/50,0 m2 pow. użytkowej usług innych niż hote-

lowe (pensjonatowe) lecz nie mniej niż 1 mp/1 obiekt 
i nie mniej niż 1 mp/5 zatrudnionych.

§ 11

  Ze względu na obecność na obszarze objętym planem 
infrastruktury telekomunikacyjnej Marynarki Wojennej, 
projekty planowanych inwestycji muszą być uzgadniane 
z Dowództwem Marynarki Wojennej oraz Jednostką Woj-
skową 4934 WEJHEROWO.

§ 12

  Ustalenia dla 52 terenów, o których mowa w § 4, wydzie-
lonych na rysunku liniami rozgraniczającymi, zawartych 
w 15 kartach terenu, są następujące:

Poz. 2434

KARTA TERENU nr 1
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
 1. Symbol   01 MN,U   07 MN,U

  02 MN,U   08 MN,U
  03 MN,U   09 MN,U
  04 MN,U   10 MN,U
  05 MN,U   11 MN,U
  06 MN,U   12 MN,U

13 MN,U  2. Powierzchnia  01 MN,U - ok.  0,58 ha
 02 MN,U - ok.  1,53 ha
 03 MN,U - ok.  1,26 ha
 04 MN,U - ok.  2,75 ha
 05 MN,U - ok.  0,74 ha
 06 MN,U - ok.  1,04 ha

 07 MN,U - ok. 0,87 ha
 08 MN,U - ok. 0,74 ha
 09 MN,U - ok. 0,89 ha
 10 MN,U - ok. 0,64 ha
 11 MN,U - ok. 0,74 ha
 12 MN,U - ok. 0,44 ha

 13 MN,U - ok. 0,80 ha

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy us ugowej

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w uchwale.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny by  podczyszczone

w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w przepisach odr bnych.
5.3. W przypadku nowych nasadze  dobór zieleni winien odbywa  si  z uwzgl dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod o a

gruntowego.
5.4. Drzewa wysokopienne nale y sadzi  w takiej odleg o ci od granicy dzia ki, aby nie zacienia y dzia ek s siednich.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: dopuszcza si  z wyj tkiem wielkoformatowych no ników reklamowych.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si .
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj cych z 

przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: 6 m od kraw dzi dróg gminnych
8.2. Maksymalna wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 30% terenu, do którego w a ciciel posiada tytu  prawny.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%.
8.4. Szeroko  elewacji: nie okre la si .
8.5. Wysoko  zabudowy: nie wi cej ni  dwie kondygnacje w tym poddasze u ytkowe - max. 10 m
8.6. Formy zabudowy: wolnostoj ca, bli niacza.
8.7. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe; pokrycie dachu - nie okre la si .
8.8. K t nachyleni po aci dachowej: 25o – 45o.

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
9.2. Na terenach 04 MN,U i 06 MN,U znajduj  si  tereny zagro one osuwaniem si  mas ziemnych - obowi zuj  ustalenia jak w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

10.1. Obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale  i podzia ów nieruchomo ci: nie wyst puj .
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych  dzia ek dla zabudowy mieszkaniowej  wolnostoj cej – 700 m2, dla zabudowy bli niaczej – 500 m2.
10.3. Powierzchnia nowo projektowanych dzia ek dzia ki dla zabudowy us ugowej: minimalna – 500 m2, maksymalna 2000 m2.
10.4. Minimalna szeroko  frontów nowo projektowanych dzia ek: dla zabudowy wolnostoj cej – 20 m, dla zabudowy bli niaczej – 15 m. 
10.5. K t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego: zbli ony do 90°. 
10.6. Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza si  scalenia dzia ek.

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa:
dla terenu 01 MN,U z terenów: 02 KDL, 03 KDD,

z terenów: 02 KDL, 03 KDD,dla terenu 02 MN,U
dla terenu
dla terenu

03 MN,U z ter
04 MN,U

enów: 02 KDL, 03 KDD,
z te

05 MN,U
renów: 02 KDL, 03 KDD, 04 KDD, 05 KDD, 10 KDD, 13 KDX, 14 KDX, 15 KDX, 16 KDX, 18 KDX, 22 KDX, 

dla terenu
dla terenu

z te
06 MN,U

renów: 02 KDL, 04 KDD, 05 KDD, 14 KDX,
z terenów: 02 KDL, 05 KDD, 06 KDD, 07 KDD,
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,
07 MN,U

, , , ,
dla terenu
dla terenu

z te
08 MN,U

renów: 05 KDD, 06 KDD, 17 KDX,
z te

09 MN,U
renów: 05 KDD, 06 KDD, 07 KDD,

dla terenu z te
10 MN,U

renów: 05 KDD, 10 KDD, 18 KDX, 19 KDX, 
dla terenu z te

11 MN,U
renów: 02 KDL, 05 KDD, 07 KDD, 08 KDD,

dla terenu z te
12 MN,U

renów: 02 KDL, 05 KDD, 08 KDD, 09 KDD,
dla terenu
dla terenu

z te
13 MN,U

renów: 02 KDL, 05 KDD, 09 KDD,
z terenów: 05 KDD, 10 KDD, 19 KDX,

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.
11.3. Zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : z indywidualnych róde  z preferencj  dla paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na sk adowisko odpadów.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

14.1. Dopuszcza si  remont i modernizacj  istniej cej zabudowy.
14.2. Na terenie 02 MN,U znajduje si stacja  transformatorowa oznaczona symbolem odpowiednio 30 E, do której nale y zapewni  swobodny dojazd.

15. Stawka procentowa

30%

KARTA TERENU nr 2
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
 1. Symbol 14 UT,MN

15 UT,MN
16 UT,MN

 2. Powierzchnia  14 UT,MN - ok. 2,64 ha
 15 UT,MN - ok. 2,00 ha
 16 UT,MN - ok. 1,14 ha

3. Przeznaczenie terenu 

 Tereny zabudowy us ugowej (us ugi turystyki) i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w uchwale.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny by  podczyszczone

w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w przepisach odr bnych.
5.3. W przypadku nowych nasadze  dobór zieleni winien odbywa  si  z uwzgl dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod o a

gruntowego.
5.4. Drzewa wysokopienne nale y sadzi  w takiej odleg o ci od granicy dzia ki, aby nie zacienia y dzia ek s siednich.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: dopuszcza si  z wyj tkiem wielkoformatowych no ników reklamowych.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si .
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj cych z 

przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: 6 m od kraw dzi dróg gminnych
8.2. Maksymalna wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 20% terenu, do którego w a ciciel posiada tytu  prawny.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%.
8.4. Szeroko  elewacji: nie okre la si .
8.5. Wysoko  zabudowy: nie wi cej ni  dwie kondygnacje w tym poddasze u ytkowe - max. 10 m
8.6. Formy zabudowy: wolnostoj ca, bli niacza.
8.7. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe; pokrycie dachu - nie okre la si .
8.8. K t nachyleni po aci dachowej: 25o – 45o.

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
9.2. Na terenie 14 UT,MN znajduj  si  tereny zagro one osuwaniem si  mas ziemnych - obowi zuj  ustalenia jak w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

10.1. Obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale  i podzia ów nieruchomo ci: nie wyst puj .
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych  dzia ek dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj cej – 700 m2, dla zabudowy bli niaczej – 500 m2.
10.3. Powierzchnia nowo projektowanych dzia ek dzia ki dla zabudowy us ugowej: minimalna – 500 m2, maksymalna 2000 m2.
10.4. Minimalna szeroko  frontów nowo projektowanych dzia ek: dla zabudowy wolnostoj cej – 20 m, dla zabudowy bli niaczej – 15 m. 
10.5. K t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego: zbli ony do 90°. 
10.6. Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza si  scalenia dzia ek.

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa:
dla terenu
dla terenu

14 UT,MN
15 UT,MN

z terenów: 10 KDD, 20 KDX, 21 KDX,
z terenów: 10 KDD, 11 KDD, 20 KDX,

dla terenu 16 UT,MN z terenu: 10 KDD.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.
11.3. Zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : z indywidualnych róde  z preferencj  dla paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na sk adowisko odpadów.
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12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

14.1. Dopuszcza si  remont i modernizacj  istniej cej zabudowy.
14.2. Na terenach 14 UT,MN; 15 UT,MN i 16 UT,MN dopuszcza si wydzielenie terenu pod tereny komunikacji.

15. Stawka procentowa

0%

KARTA TERENU nr 3 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
 1. Symbol  18 UO  2. Powierzchnia  ok. 1,26 ha

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zabudowy us ugowej - us ugi o wiaty

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w niniejszej
uchwale.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny by  podczyszczone

w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w przepisach odr bnych.
5.3. W przypadku nowych nasadze  dobór zieleni winien odbywa  si  z uwzgl dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod o a

gruntowego.
5.4. Drzewa wysokopienne nale y sadzi  w takiej odleg o ci od granicy dzia ki, aby nie zacienia y dzia ek s siednich.
5.5. Ustala si  maksymaln  ochron i zachowanie istniej cego drzewostanu.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: dopuszcza si  z wyj tkiem wielkoformatowych no ników reklamowych
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz. 
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj cych z

przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: 6 m od kraw dzi dróg gminnych
8.2. Maksymalna wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 40 % terenu, do którego w a ciciel posiada tytu  prawny.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%
8.4. Szeroko  elewacji: nie okre la si .
8.5. Wysoko  zabudowy: max. 10 m 
8.6. Formy zabudowy: wolnostoj ca.
8.7. Rodzaj i pokrycie dachu: nie okre la si .
8.8. K t nachyleni po aci dachowej: nie okre la si .

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

10.1. Obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale  i podzia ów nieruchomo ci: nie wyst puj .
10.2. Minimalna powierzchnia dzia ki: nie mniejsza jak w stanie istniej cym.
10.3. Minimalna szeroko  frontów nowo projektowanych dzia ek - nie okre la si .
10.4. K t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego: zbli ony do 90°. 
10.5. Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza si  scalenia dzia ek.

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa: terenu 10 KDD i 20 KDX.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.
11.3. Zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : z indywidualnych róde  z preferencj  paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na sk adowisko odpadów.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

14.1. Dopuszcza si  remont i modernizacj  istniej cej zabudowy.

15. Stawka procentowa

0%
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KARTA TERENU nr 4 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  19 US 

 20 US 
 2. Powierzchnia  19 US - ok. 0,45 ha

 20 US - ok. 0,55 ha

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny sportu i rekreacji

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w niniejszej
uchwale.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny by  podczyszczone

w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w przepisach odr bnych.
5.3. W przypadku nowych nasadze  dobór zieleni winien odbywa  si  z uwzgl dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod o a

gruntowego.
5.4. Drzewa wysokopienne nale y sadzi  w takiej odleg o ci od granicy dzia ki, aby nie zacienia y dzia ek s siednich.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: dopuszcza si  z wyj tkiem wielkoformatowych no ników reklamowych
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si .
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj cych z 

przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

8.1. Linie zabudowy: 6 m od kraw dzi dróg gminnych
8.2. Maksymalna wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 15% terenu, do którego w a ciciel posiada tytu  prawny.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70%.
8.4. Szeroko  elewacji: nie okre la si .
8.5. Wysoko  zabudowy: max. 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy.
8.6. Formy zabudowy: wolnostoj ca.
8.7. Rodzaj i pokrycie dachu: nie okre la si .
8.8. K t nachyleni po aci dachowej: nie okre la si .

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
9.2. Na terenie 19 US znajduje si  teren zagro ony osuwaniem si  mas ziemnych - obowi zuj  ustalenia jak w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

10.1. Obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale  i podzia ów nieruchomo ci: nie wyst puj .
10.2. Minimalna powierzchnia dzia ek dla zabudowy wolnostoj cej: nie mniejsza jak w stanie istniej cym.
10.3. Minimalna szeroko  frontów nowo projektowanych dzia ek: nie mniejsza jak w stanie istniej cym.
10.4. K t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego: nie okre la si .
10.5. Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza si  scalenia dzia ek.

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa: z terenu 11 KDD i 21 KDX.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.
11.3. Zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : z indywidualnych róde  z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej.
11.7 Odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9 Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na sk adowisko odpadów.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

14.1. Dopuszcza si  remont i modernizacj  istniej cej zabudowy.

15. Stawka procentowa

0%
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KARTA TERENU nr 5 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  21 MP 2. Powierzchnia  ok. 4,85 ha

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zabudowy pensjonatowej

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w niniejszej
uchwale.

4.2. Dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  sportowych i rekreacyjnych.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny by  podczyszczone

w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w przepisach odr bnych.
5.3. W przypadku nowych nasadze  dobór zieleni winien odbywa  si  z uwzgl dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod o a

gruntowego.
5.4. Drzewa wysokopienne nale y sadzi  w takiej odleg o ci od granicy dzia ki, aby nie zacienia y dzia ek s siednich.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: dopuszcza si  z wyj tkiem wielkoformatowych no ników reklamowych.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si .
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj cych z 

przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: 6 m od kraw dzi dróg gminnych
8.2. Maksymalna wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 20% terenu, do którego w a ciciel posiada tytu  prawny.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%.
8.4. Szeroko  elewacji: nie okre la si .
8.5. Wysoko  zabudowy: nie wi cej ni  trzy kondygnacje w tym poddasze u ytkowe - max. 12 m 
8.6. Formy zabudowy: wolnostoj ca.
8.7. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe; pokrycie dachu - nie okre la si .
8.8. K t nachyleni po aci dachowej 25o – 45o.

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1.Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
9.2. Na terenie znajduje si  teren zagro ony osuwaniem si  mas ziemnych - obowi zuj  ustalenia jak w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

10.1. Obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale  i podzia ów nieruchomo ci: nie wyst puj .
10.2. Minimalna powierzchnia dzia ki: 2000 m2

10.3. Minimalna szeroko  frontów nowo projektowanych dzia ek - nie okre la si
10.4. K t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego: zbli ony do 90° 
10.5. Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej.

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa: z terenu 10 KDD.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10.
11.3. Zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : z indywidualnych róde  z preferencj  paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej.
11.7 Odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9 Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na sk adowisko odpadów.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

14.1. Dopuszcza si  remont i modernizacj  istniej cej zabudowy.
14.2. Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod tereny komunikacji.

15. Stawka procentowa

30%
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KARTA TERENU nr 6 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  22 ZD 2. Powierzchnia  ok. 4,33 ha

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny ogrodów dzia kowych

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w niniejszej
uchwale.

4.2. Dopuszcza si  dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  sportowych i rekreacyjnych.
4.3. Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odr bnymi w tym ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach dzia kowych.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Teren po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia jak w § 8 uchwa y.
5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny by  podczyszczone

w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w przepisach odr bnych.
5.3. Dobór zieleni winien odbywa  si  z uwzgl dnieniem miejscowyc  warunków klimatycznych oraz cech pod o a gruntowego.h
5.4. Ustala si  zachowanie i maksymalna ochron  istniej cej zieleni.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: dopuszcza si  z wyj tkiem wielkoformatowych no ników reklamowych.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si .
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj cych z 

przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: 6 m od kraw dzi dróg gminnych
8.2. Maksymalna wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 10% terenu, do którego w a ciciel posiada tytu  prawny.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80%.
8.4. Szeroko elewacji: nie ustala si .
8.5. Wysoko  zabudowy: max. 6,0 m.
8.6. Formy zabudowy: wolnostoj ca.
8.7. Rodzaj i pokrycie dachu: nie okre la si .
8.8. K t nachyleni po aci dachowej: nie ustala si .

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

10.1. Obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale  i podzia ów nieruchomo ci: nie wyst puj .
10.2. Minimalna powierzchnia dzia ek: 300m2, maksymalna: 500m2.
10.3. Minimalna szeroko  frontów nowo projektowanych dzia ek: nie okre la si .
10.4. K t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego: zbli ony do 90°. 
10.5. Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej.
10.6. Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod tereny komunikacji.

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa: z terenu 02 KDL i ul. Kopalnianej.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10 uchwa y.
11.3. Zaopatrzenie w wod : indywidualnie lub z sieci wodoci gowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : z indywidualnych niskoemisyjnych róde  ciep a.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie cieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na sk adowisko odpadów.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

14.1. Dopuszcza si  wydzielenie terenu pod tereny komunikacji.

15. Stawka procentowa

0%
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KARTA TERENU nr 7 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  24 ZP 2. Powierzchnia  24 ZP - ok. 1,63 ha

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zieleni urz dzonej

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w niniejszej
uchwale.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
5.2. W przypadku nowych nasadze  dobór zieleni winien odbywa  si  z uwzgl dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod o a

gruntowego.
5.3. Ustala si  maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si
7.2. No niki reklamowe: dopuszcza si  z wyj tkiem wielkoformatowych no ników reklamowych.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si .
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj cych z 

przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: 6 m od kraw dzi dróg gminnych
8.2. Maksymalna wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 1% terenu, do którego w a ciciel posiada tytu  prawny.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 90%.
8.4. Szeroko elewacji: nie ustala si .
8.5. Wysoko  zabudowy: max. 6,0 m.
8.6. Formy zabudowy: wolnostoj ca.
8.7. Rodzaj i pokrycie dachu: nie okre la si .
8.8. K t nachyleni po aci dachowej: nie ustala si .

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1.Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
9.2. Na terenie 24 ZP znajduje si  teren zagro ony osuwaniem si  mas ziemnych - obowi zuj  ustalenia jak w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

Nie okre la si .

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa: z ulicy Kopalnianej
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji.
11.3. Zaopatrzenie w wod : nie dotyczy.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : nie dotyczy.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie cieków: nie dotyczy.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo, docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na sk adowisko odpadów.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

Nie dotyczy.

15. Stawka procentowa

0%

KARTA TERENU nr 8 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  25 ZP

 26 ZP
 27 ZP

2. Powierzchnia  25 ZP - ok. 0,01 ha
 26 ZP - ok. 0,02 ha
 27 ZP - ok. 0,04 ha

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zieleni urz dzonej

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w niniejszej
uchwale.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny by  podczyszczone

w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w przepisach odr bnych.
5.3. W przypadku nowych nasadze  dobór zieleni winien odbywa  si  z uwzgl dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod o a

gruntowego.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: zakaz lokalizacji.
7.2. No niki reklamowe: zakaz lokalizacji.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz zabudowy.
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj cych z 

przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

ó



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 126 — 9813 —

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

Zakaz zabudowy

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1.Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

Nie okre la si .

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa:
dla terenu 25 ZP z terenu: 02 KDL,
dla terenu 26 ZP z terenu: 02 KDL,
dla terenu 27 ZP z terenu: 05 KDD.

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji.
11.3. Zaopatrzenie w wod : nie dotyczy.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : nie dotyczy.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej.
11.7 Odprowadzenie cieków: nie dotyczy.
11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo.
11.9 Gospodarka odpadami: nie dotyczy.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

Nie dotyczy

15. Stawka procentowa

0%

Poz. 2434

KARTA TERENU nr 9 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol 28 KP 2. Powierzchnia  ok. 0,02 ha

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny parkingów

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w niniejszej
uchwale.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Tereny po o one s  w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia jak w § 8 uchwa y.
5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny by  podczyszczone

w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w przepisach odr bnych.
5.3. Dobór zieleni winien odbywa  si  z uwzgl dnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod o a gruntowego.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: zakaz lokalizacji.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz lokalizacji.
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nie koliduj cych z 

przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

Zakaz zabudowy z wyj tkiem obiektów ma ej architektury

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1. Tereny po o one s  w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia jak w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

Nie okre la si .

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa: z terenu 02 KDL i 05 KDL.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z przeznaczeniem terenu.
11.3. Zaopatrzenie w wod : nie dotyczy.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : nie dotyczy.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie cieków: nie dotyczy
11.8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: nie dotyczy.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

Nie dotyczy.

15. Stawka procentowa

0%
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KARTA TERENU nr 10 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  29 E

 30 E 
 31 E 

2. Powierzchnia  29 E - ok. 0,01 ha
 30 E - ok. 0,01 ha
 31 E - ok. 0,01 ha

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego

4.1. Wszelkie dzia ania inwestycyjne nale y realizowa  z poszanowaniem zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego okre lonych w niniejszej
uchwale.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

5.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
5.2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika winny by  podczyszczone

w stopniu zapewniaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w przepisach odr bnych.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

Nie dotyczy.

8. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

Zgodnie z wymogami technologicznymi.

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych

9.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.

10. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

10.1. Obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale  i podzia ów nieruchomo ci: nie wyst puj .
10.2. Minimalna powierzchnia dzia ki: jak w stanie istniej cym.
10.3. Minimalna szeroko  frontów nowo projektowanych dzia ek: nie dotyczy.
10.4. K t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy.

11. Zasady dotycz ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

11.1. Dost pno  drogowa:
dla terenu 29 E z terenu 02 KDL,
dla terenu 30 E z terenu 02 KDL, poprzez ter n 02 MN,U,e

z terenów: 10 KDD i 0 KDX.dla terenu 31 E 2
11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie dotyczy.
11.3. Zaopatrzenie w wod : nie dotyczy.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
11.5. Zaopatrzenie w energi  ciepln : nie dotyczy.
11.6. Zaopatrzenie w energi  elektryczn : nie dotyczy.
11.7 Odprowadzenie cieków: nie dotyczy.
11.8 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: nie dotyczy.
11.9 Gospodarka odpadami: nie dotyczy.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie dotyczy.

13. Obszary rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszary wymagaj ce przekszta ce  i rekultywacji

Nie dotyczy.

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

Nie dotyczy.

15. Stawka procentowa

0%

KARTA TERENU nr 11 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  01 KDZ

2. Klasa i nazwa ulicy

Tereny dróg zbiorczych - tereny w czenia dróg zbiorczych

3. Parametry i wyposa enie

3.1. Szeroko w liniach rozgraniczaj cych: na rysunku planu. 
3.2. Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu.
3.3. Wyposa enie: chodniki, o wietlenie.
3.4. Inne parametry: nie okre la si .

4. Powi zania z uk adem zewn trznym

Z al. eromskiego - (droga wojewódzka nr 215).

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Odprowadzenie wód opadowych – docelowo do kanalizacji deszczowej.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: zakaz.
7.2. No niki reklamowe: zakaz. 
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz. 
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z

zarz dc  drogi.
7.5. Ziele : zakaz.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie od bnych przepisówr

8.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.

9. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

Nie okre la si .

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

Nie okre la si .

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala si  mo liwo  modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urz dze  infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
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12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie okre la si .

13. Stawka procentowa

0%

KARTA TERENU nr 12 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  02 KDL

2. Klasa i nazwa ulicy

Tereny dróg lokalnych

3. Parametry i wyposa enie

3.1. Szeroko w liniach rozgraniczaj cych: na rysunku planu. 
3.2. Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu
3.3. Wyposa enie: chodniki, o wietlenie.
3.4. Inne parametry: nie okre la si .

4. Powi zania z uk adem zewn trznym

Poprzez teren 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215) oraz z ul. Kopalnian .

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Odprowadzenie wód opadowych – docelowo do kanalizacji deszczowej.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: w uzgodnieniu z zarz dc  drogi.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si .
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie od bnych przepisówr

8.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.

9. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

Nie okre la si .

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

Nie okre la si .

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala si  mo liwo  modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urz dze  infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie okre la si .

13. Stawka procentowa

0%

KARTA TERENU nr 13 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  03 KDD

 04 KDD
 05 KDD
 06 KDD
 07 KDD
 08 KDD
 09 KDD
 10 KDD
 11 KDD

2. Klasa i nazwa ulicy

Tereny dróg dojazdowych

3. Parametry i wyposa enie

3.1. Szeroko w liniach rozgraniczaj cych: na rysunku planu. 
3.2. Przekrój: nie okre l si .
3.3. Wyposa enie: nie okre la si .
3.4. Inne parametry: nie okre la si .

4. Powi zania z uk adem zewn trznym

Dla terenu 03 KDD poprzez teren 02 KDL i 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215).
Dla terenu 04 KDD poprzez teren 02 KDL i 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215).
Dla terenu
Dla terenu

05 KDD poprzez teren 02 KDL i 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215).
06 KDD poprzez teren 05 KDD, 02 KDL i 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215).

Dla terenu
Dla terenu

07 KDD
08 KDD

poprzez teren 02 KDL i 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215).
poprzez teren 02 KDL i 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215).

Dla terenu
Dla terenu

09 KDD
10 KDD

poprzez teren 02 KDL i 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215).
poprzez teren 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215).

Dla terenu 11 KDD poprzez teren 10 KDD i 01 KDZ z drog  zbiorcz  - al. eromskiego (droga wojewódzka nr 215).

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Odprowadzenie wód opadowych – docelowo do kanalizacji deszczowej.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: w uzgodnieniu z zarz dc  drogi.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si .
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  budow , przebudow , rozbudow  i modernizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie od bnych przepisówr

8.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.
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8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie od bnych przepisówr

8.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.

9. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

Nie okre la si .

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

Nie okre la si .

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala si  mo liwo  modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urz dze  infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie okre la si .

13. Stawka procentowa

0%

Poz. 2434

KARTA TERENU nr 14 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  13 KDX

 14 DKX
 15 KDX
 16 KDX
 17 KDX
 18 KDX
 19 KDX
 20 KDX
 21 KDX

2. Klasa i nazwa ulicy

Tereny ci gów pieszo - jezdnych

3. Parametry i wyposa enie

3.1. Szeroko w liniach rozgraniczaj cych: na rysunku planu. 
3.2. Przekrój: nie okre la si .
3.3. Wyposa enie: nie okre la si .
3.4. Inne parametry: nie okre la si .

4. Powi zania z uk adem zewn trznym

Z przyleg ymi terenami dróg dojazdowych i lokalnych.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo, docelowo do kanalizacji deszczowej.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: zakaz.
7.2. No niki reklamowe: w uzgodnieniu z zarz dc  drogi.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: zakaz. 
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  modernizacj , budow , przebudow  i rozbudow  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie od bnych przepisówr

8.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.

9. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

Nie okre la si .

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

Nie okre la si .

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala si  mo liwo  modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urz dze  infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie okre la si .

13. Stawka procentowa

0%

KARTA TERENU nr 15 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 po o onego w miejscowo ci W adys awowo
1. Symbol  22 KX 

 23 KX 

2. Klasa i nazwa ulicy

Tereny ci gów pieszych

3. Parametry i wyposa enie

3.1. Szeroko w liniach rozgraniczaj cych: na rysunku planu. 
3.2. Przekrój: nie okre la si .
3.3. Wyposa enie: nie okre la si .
3.4. Inne parametry: nie okre la si .

4. Powi zania z uk adem zewn trznym

Z przyleg ymi terenem drogi zbiorczej.

5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Odprowadzenie wód opadowych – docelowo do kanalizacji deszczowej.

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

Nie dotyczy.

7. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych

7.1. Obiekty ma ej architektury: dopuszcza si .
7.2. No niki reklamowe: w uzgodnieniu z zarz dc  drogi.
7.3. Tymczasowe obiekty us ugowo-handlowe: dopuszcza si .
7.4. Urz dzenia techniczne: dopuszcza si  modernizacj , budow , przebudow  i rozbudow  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Ziele : dopuszcza si .

ó ó ó
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8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie od bnych przepisówr

8.1. Teren opracowania po o ony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowi zuj  ustalenia okre lone w § 8 uchwa y.

9. Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

Nie okre la si .

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu

Tereny stanowi  obszar przeznaczony pod lokalizacj  infrastruktury technicznej.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala si  mo liwo  modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urz dze  infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów

Nie okre la si .

13. Stawka procentowa

0%

Poz. 2434

§ 13

  Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Władysławowa 
do:

— przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 
uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny jej zgodności z prawem,

— publikacji uchwały na stronie internetowej gminy,
— umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 

dokumentów przedstawiających plan i wydawania z 
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, po-
trzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okre-
ślonych w art. 30 wymienionej na wstępie ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 13, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej we Władysławowie

Stefan Klein
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały nr XXXV/346/2009 
Rady Miejskiej Władysławowa 
z dnia 1 lipca 2009 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 126 — 9819 —

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały nr XXXV/346/2009 
Rady Miejskiej Władysławowa 
z dnia 1 lipca 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego WT-2 dla obszaru pomiędzy: Aleją Żeromskie-

go, ul. Harcerską, Drogą Chłapowską, do granicy obrębu 

Chłapowo położonego w miejscowości Władysławowo. 

  Projekt planu miejscowego wyłożony został do publicz-
nego wglądu w okresie: od 12 czerwca 2006 r. do 03 lipca 
2006 r. wówczas do projektu złożone zostały 3 uwagi, które 
zostały rozpatrzone przez Radę Miejską we Władysławo-
wie na sesji XLVII z dnia 11 października 2006 r. Wówczas 
Rada Miejska postanawiała odrzucić następujące uwagi 
jako nieuzasadnione:
1. Uwaga z dnia 19-06-2006 złożona przez Henryka Wa-

sielke dotycząca działki 14/1 o treści:
— zwiększenie obszaru zabudowy mieszkaniowo usłu-

gowej kosztem zieleni.
2. Uwaga z dnia 13-07-2006 złożona przez PRD Sp. z 0.0. 

Puck dotycząca działki 1/58, 1/53, 1/54, 1/52, 1/50, 1/51 
o treści:
— zwiększenie max wysokości budynków na 3 oraz 5 

kondygnacyjnych,
— zwiększenie powierzchni zabudowy do 35%,
— zwiększenie współczynnika intensywności zabudowy 

do 1,6,
— dopuszczenie zabudowy mieszkalnej wielorodzin-

nej.
3. Uwaga z dnia 13-07-2006 złożona przez PKO Bank Polski 

S.A. dotycząca działki 1/6, 1/16, 1/18, 1/14 o treści:
— zwiększenie powierzchni zabudowy do 30% i wskaź-

nika intensywności do 0,35,
— zmiana ustaleń dotyczących podziału nieruchomości 

pod zabudowę jednorodzinną,
— wprowadzenie możliwości zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i wskaźnika intensywności 0,85.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do uchwały nr XXXV/346/2009 
Rady Miejskiej Władysławowa 
z dnia 1 lipca 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania do miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego WT-2 dla obszaru pomiędzy: 

Aleją Żeromskiego, ul. Harcerską, Drogą Chłapowską, do 

granicy obrębu Chłapowo położonego w miejscowości 

Władysławowo.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmian.) art. 7 ust. 
1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r z późn. zmian.) 
i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
fi nansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z 
późn. zmian.) Rada Miejska we Władysławowie rozstrzyga 
co następuje;
1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i 
drogowej, które należą do zadań własnych gminy;

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym 
gminy i będą realizowane;
— z budżetu gminy,
— przy współ fi nansowaniu ze środków NFOŚiGW i 

WFOŚiGW,
— przy współ fi nansowaniu z funduszy strukturalnych 

UE,
— w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWATNE-

GO,
— z innych źródeł.

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych 
inwestycji.

Poz. 2434, 2435

2435

 UCHWAŁA Nr XXXIII/585/2009

Rady Miejskiej w Żukowie

 z dnia 3 lipca 2009 r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 140/9, 140/10, 140/11, 

140/12 położonych we wsi Rębiechowo, gmina Żukowo, zatwierdzonego uchwałą Nr III/65/2002 Rady Miejskiej

 w Żukowie z dnia 12 grudnia 2002 r.

  Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 
164, poz. 1587) i art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/322/2008 Rady Miejskiej 
w Żukowie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 
140/9, 140/10, 140/11, 140/12 położonych we wsi Rę-
biechowo, gmina Żukowo, zatwierdzonego uchwałą Nr 
III/65/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 
2002 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żukowo” uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr: 140/9, 140/10, 140/11, 140/12 położonych 
we wsi Rębiechowo, gmina Żukowo, zatwierdzonego 
uchwałą Nr III/65/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 
12 grudnia 2002 r. o powierzchni 0,43 ha.

2. Granice planu stanowią:
1) od północnego - wschodu – granicami działek o nr 

140/15, 140/19;
2) od południowego – wschodu – granicami działek o 

nr 140/13;


