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2007 roku w sprawie ustalenia opłat za Wwiadczenia 

w prowadzonych przez GminC Miasta Wejherowa 

przedszkolach publicznych.

§ 7

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

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z moc> obowi>zuj>ca od dnia 1 stycznia 2009 r.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta Wejherowa

Piotr BochiĔski
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 UCHWAŁA Nr Vk/XXX/323/2008

Rady Miasta Wejherowa

 z dnia 16 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Wejherowo Nr Vk/XX/220/2008 z 29 kwietnia 2008 w sprawie zasad 

korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatnoWci za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których 

organem prowadz>cym jest Gmina Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 67a ust. 3, ust. 5 

i ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty 

(t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póan. zm.) oraz 

art. 1 pkt 27 ustawy z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o 

systemie oWwiaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy 

o postCpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 

917) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Uchyla siC uchwałC Rady Miasta Wejherowo Nr Vk/XX/

220/2008 z 29 kwietnia 2008 w sprawie zasad korzystania 

ze stołówek szkolnych oraz odpłatnoWci za posiłki  przygo-

towywane w tych stołówkach, dla których organem prowa-

dz>cym jest Gmina Miasta Wejherowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta Wejherowa

Piotr BochiĔski
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Uchwała nr XXVII/280/2008

Rady Miejskiej we Władysławowie

 z dnia 26 listopada 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 dla obszaru połoconego w 

centrum miejscowoWci Władysławowo ograniczonego ulicami: Gen. Hallera (od północy), Towarow> (od zachodu), 

NiepodległoWci (od południa) oraz przedłuceniem istniej>cego odcinka ul. Abrahama (od wschodu)

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

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

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

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 

127, poz. 880) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

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

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

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

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

2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 

172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 

i 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 

974 i Nr 173 poz. 1218), Rada Miejska we Władysławowie 

uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego WSR-2 dla obszaru połoconego w centrum 

miejscowoWci Władysławowo – dla terenu ograniczonego: 

od północy ul. Gen. Hallera, od wschodu przedłuceniem 

istniej>cego odcinka ul. Abrahama, od południa ul. Niepod-

ległoWci, od zachodu ul. Towarow> – zwany dalej planem.

§ 2

Stwierdza siC zgodnoWć miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy miasta Władysławowo” uchwalonego uchwał> nr 

XLII/302/02 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 30 

stycznia 2002 r.

§ 3

Integralnymi czCWciami uchwały s>:

Zał>cznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w skali 1:1000 wraz z wyrysem 

ze „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy miasta Władysławowo” zwany dalej 

rysunkiem planu,
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Zał>cznik nr 2 - rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu,

Zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji oraz 

zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 

własnych gminy.

Rozdział I
Ustalenia ogólne

§ 4

1. Obszar objCty planem dzieli siC na tereny wydzielone 

liniami rozgraniczaj>cymi, o rócnych sposobach 

ucytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem 

planu, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, 

gdzie symbole cyfrowe oznaczaj> kolejny numer terenu, 

a symbole literowe przeznaczenie terenu – główn> 

funkcjC.

2. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 55 

terenów o ł>cznej powierzchni 16,49 ha, w tym:

 24 tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo 

usługowej, usługowej oraz zieleni oznaczone symbolami 

cyfrowymi od 01 do 24 i symbolami literowymi:

MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z usługami,

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usługami,

MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wieloro-

dzinnej z usługami,

U - tereny zabudowy usługowej,

ZP - tereny zieleni urz>dzonej,

26 terenów komunikacji (dróg i zaplecza komunikacji) 

oznaczonych symbolami cyfrowymi od 25 do 50 i sym-

bolami literowymi:

KDD - tereny publicznych dróg klasy dojazdowej,

KDX - tereny publicznych ci>gów pieszo-jezdnych,

KDW - tereny dróg wewnCtrznych,

KX - tereny wydzielonych publicznych ci>gów pieszych 

i placów,

KP - tereny parkingów publicznych,

KS - teren dworca autobusowego,

5 terenów infrastruktury technicznej oznaczonych symbo-

lami cyfrowymi od 50 do 55 i symbolami literowymi:

E - elektroenergetyka,

K - kanalizacja,

3. WyjaWnienie okreWleM i pojCć ucytych w niniejszym 

planie:

1) intensywnoWć zabudowy – okreWlaj>, ustalone w kar-

tach terenu: dopuszczalna wysokoWć zabudowy oraz 

dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego 

pod zabudowC;

2) wysokoWć zabudowy – wysokoWć budynku mierzona od 

naturalnej warstwicy terenu uWrednionej w granicach 

rzutu budynku do kalenicy wzglCdnie innego najwyc-
szego punktu budynku lub wg ustaleM szczegółowych 

(nie dotyczy kominów i akcentów architektonicz-

nych);

3) teren przeznaczony pod zabudowC – powierzchnia 

wyznaczona przez rzut pionowy zewnCtrznych krawC-

dzi budynku na powierzchniC terenu; do powierzchni 

zabudowy nie wlicza siC: powierzchni obiektów 

budowlanych ani ich czCWci nie wystaj>cych ponad 

powierzchniC terenu oraz powierzchni elementów 

drugorzCdnych np. schodów zewnCtrznych, ramp 

zewnCtrznych, daszków, markiz, wystCpów dacho-

wych, oWwietlenia zewnCtrznego;

4) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia 

niezabudowana i nieutwardzona, pokryta roWlinno-

Wci> urz>dzon> lub naturaln> oraz wod>, w tym 1/2 

powierzchni parkingów o nawierzchni trawiastej;

5) linie zabudowy – nie dotycz> balkonów, wykuszy, logii, 

gzymsów, okapów, zadaszeM nad wejWciami, czCWci 

podziemnych obiektów budowlanych i tarasów, które 

nie zawCcaj> pasa drogowego;

a) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

– linia ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza 

siC wznoszenie budynków zgodnie z ustaleniami 

planu,

b) obowi>zuj>ca linia zabudowy – linia ograniczaj>-

ca obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie 

budynków i wyznaczaj>ca przebieg lica budynku 

na odcinku minimum 60% długoWci lica budynku;

6) zasady podziału terenów – nie dotycz> wydzieleM 

geodezyjnych dla sieci i urz>dzeM sieciowych infra-

struktury technicznej oraz podziałów koryguj>cych 

i porz>dkuj>cych;

7) stawka procentowa – podstawa do okreWlenia jednora-

zowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlonej w 

stosunku procentowym do wzrostu wartoWci nierucho-

moWci w zwi>zku z uchwaleniem planu na zasadach 

okreWlonych w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) modernizacja - działania maj>ce na celu poprawC 

jakoWci obiektów i urz>dzeM; ich unowoczeWnienie,

9) stan istniej>cy – stan na rok 2008;

10) karta terenu – zbiór przepisów szczegółowych niniej-

szej uchwały odnosz>cych siC do terenów wydzielo-

nych liniami rozgraniczaj>cymi;

11) wielkoformatowy noWnik reklamowy - noWnik reklamo-

wy, którego powierzchnia przekracza 2,0 m².

Rozdział II
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5

1. Elementami kształtuj>cymi ład przestrzenny na obszarze 

objCtym przedmiotowym planem s>:

1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie ucyt-

kowania lub rócnych zasadach zagospodarowania;

2) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-prze-

strzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;

4) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w kar-

tach terenów.

2. Wszelkie działania inwestycyjne nalecy realizować z 

poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego w myWl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

okreWlonych w niniejszej uchwale.

3. Na terenie objCtym planem, z wyj>tkiem parkingów 

publicznych (KP), obwi>zuje zakaz sytuowania 

wielkoformatowych noWników reklamowych.

4. Ogrodzenia działek od strony frontowej – wył>cznie w 

formie acurowej, zalecane elementy metalowe; zakaz 

stosowania ogrodzeM z prefabrykowanych elementów  

betonowych. Ustala siC maksymaln> wysokoWć ogrodzeM 

– 1,50 m od rzCdnej terenu.

5. Dopuszcza siC sytuowanie na granicy działki budynków 

w zabudowie blianiaczej, zwartej i odtworzeniowej oraz 

innych budynków wg ustaleM zawartych w kartach 

terenów.
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Rozdział III
Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego

§ 6

1. Obszar objCty planem połocony jest w zasiCgu otuliny 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, dla którego 

obowi>zuj> przepisy odrCbne zawarte w Rozporz>dzeniu  

Wojewody Pomorskiego Nr 55/06 z dnia 15 maja 2006 r. 

w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. 

Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. Nr 58, 

poz. 1192. wraz z póan. zm.).

2. Projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie terenu nie 

moce stanowić aródła zanieczyszczeM dla Wrodowiska.

3. Wody opadowe ujCte w systemy kanalizacyjne 

pochodz>ce z zanieczyszczonych powierzchni dróg, dróg, 

parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem 

do  odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 

zapewniaj>cym spełnienie wymagaM okreWlonych w 

obowi>zuj>cych przepisach.

4. Na obszarze objCtym planem ustala siC zasadC, ce 

uci>cliwe oddziaływanie działalnoWci gospodarczej nie 

moce przekraczać granic terenu, do którego właWciciel 

ma tytuł  prawny.

5. Zastosowane rozwi>zania projektowo-budowlane musz> 

zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych warunki 

akustyczne zgodne z obowi>zuj>cymi przepisami.

6. Prace budowlane zwi>zane z prowadzeniem 

zainwestowania nalecy prowadzić z uwzglCdnieniem 

przepisów dotycz>cych ochrony gatunkowej roWlin 

i zwierz>t

Rozdział IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 7

1. W granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych.

2. W granicach obszaru objCtego planem wyrócniono 5 

budynków historycznych, które obejmuje siC ochron> 

konserwatorsk>. Zakres ochrony poszczególnych 

budynków okreWlono w kartach terenów.

3. Na obszarze objCtym planem ustanowione s> strefy 

ochrony archeologicznej; w granicach stref ochronnych 

obowi>zuje wymóg uzgadniania wszelkich planów 

i projektów z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego 

w GdaMsku; w strefie ochrony archeologicznej, dla 

wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowi>zuje 

zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych 

i inwestycyjnych bez zgody Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, który kacdorazowo 

okreWli inwestorowi, w wydanym pozwoleniu zakres 

niezbCdnych do wykonania archeologicznych badaM 

ratowniczych wyprzedzaj>cych proces zainwestowania 

terenu; ustala siC obowi>zek wyst>pienia inwestora do 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania, z dwu 

miesiCcznym wyprzedzeniem, w celu umocliwienia 

wykonania archeologicznych badaM ratowniczych oraz 

zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami.

4. CzCWć obszaru objCtego planem w granicach jak 

na rysunku planu obejmuje siC stref> ochrony 

konserwatorskiej; na terenie objCtym w/w stref> 

obowi>zuje wymóg uzgadniania z właWciwym terenowo 

konserwatorem zabytków wszelkich zmian w zabudowie 

i zagospodarowaniu terenu; w strefie ochrony 

konserwatorskiej ustala siC nastCpuj>ce 

ograniczenia, zakazy i nakazy:

- nakaz zachowania historycznego układu dróg i pla-

ców,

- nakaz sytuowania domów kalenic> równolegle do 

drogi,

- zachowanie zasady nieregularnego podziału parcela-

cyjnego przy podziałach terenu,

- nowa zabudowa winna harmonijnie uzupełniać histo-

ryczny układ,

- nakaz utrzymania skali i charakteru zabudowy oraz 

stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych 

i tradycyjnej kolorystyki,

- nakaz restauracji i konserwacji istniej>cej zabudowy o 

wartoWciach kulturowych dla utrzymania i podkreWlenia 

walorów historycznych obiektów.

Rozdział V
Szczególne warunki zagospodarowania terenów

§ 8

1. Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów handlowych powycej 

200 m².

2. W zakresie obrony cywilnej dopuszcza siC lokalizacjC 

awaryjnych ujCć wody pitnej w formie zdroju na terenach 

24. ZP i 41. KX.

3. Ze wzglCdu na mocliwoWć wystCpowania kolizji z 

infrastruktur> teleinformatyczn> Marynarki Wojennej 

RP projekty przyszłych inwestycji nalecy uzgadniać z  

Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 

i Dowodzenia MW w Wejherowie.

4. Dla terenów, na których połocone s> sieci i urz>dzenia 

elektroenergetyczne lub planuje siC ich lokalizacjC ustala 

siC:

1) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodaro-

waniem ustala siC przebudowC, skablowanie lub 

przeniesienie istniej>cej napowietrznej linii elektro-

energetycznej SN 15 kV;

2) zagospodarowanie terenu w strefie bezpieczeMstwa 

napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV o 

szerokoWci 15,0 m (po 7,5 m od osi) winno być uzgod-

nione z właWcicielem sieci;

3) sieci SN i NN nalecy realizować w pasach drogo-

wych;

4) przyjmuje siC mocliwoWć przebudowy i zastCpowanie 

istniej>cych sieci elektroenergetycznych nowymi 

odcinkami sieci lub skablowanie;

Rozdział VI

Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 

technicznej

§ 9

1. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) powi>zanie komunikacyjne obszaru planu z układem 

zewnCtrznym w oparciu o istniej>c> drogC lokaln> (ul. 

1000-lecia PaMstwa Polskiego) i drogi dojazdowe;

2) wskaaniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania 

inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych:

a) 1 mp/1 mieszkanie,

b) 1 mp/1 pokój hotelowy (pensjonatowy),

c) 1 mp/50,0 m2 pow. ucytkowej usług innych nic 
hotelowe (pensjonatowe), lecz nie mniej nic 1 mp/1 

obiekt i nie mniej nic 1 mp/5 zatrudnionych.

3) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach 

działki;

4) w obszarze planu dopuszcza siC realizacjC parkingów 

podziemnych.

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodC:

1) zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowej, na zasa-
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dach okreWlonych przez zarz>dzaj>cego sieci>;

2) dopuszcza siC mocliwoWć rozbudowy i modernizacji 

istniej>cych sieci,

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia Wcieków:

1) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - systemem 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej do istniej>cej oczysz-

czalni na zasadach okreWlonych przez zarz>dzaj>cego 

sieci>;

2) dopuszcza siC mocliwoWć rozbudowy i modernizacji 

istniej>cych sieci.

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:

1) odprowadzenie wód opadowych z ulic docelowo do 

kanalizacji deszczowej;

2) odprowadzenie wód opadowych z dachów do gruntu 

na terenie posesji, docelowo do kanalizacji deszczo-

wej;

3) wody opadowe z parkingów o powierzchni powycej 

1000 m² nalecy odprowadzić do odbiornika po oczysz-

czeniu z substancji ropopochodnych;

4) dopuszcza siC mocliwoWć rozbudowy i modernizacji 

istniej>cych sieci.

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) z sieci ciepłowniczej; dopuszcza siC indywidualne 

aródła ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych-

czynników grzejnych np. olej opałowy, gaz, energia 

elektryczna, biomasa, pompy cieplne;

2) w obiektach nowo realizowanych i modernizowanych 

zabrania siC stosowania kopalnych paliw stałych; w 

obiektach istniej>cych nalecy stosowanie tych paliw 

sukcesywnie ograniczać, ac do całkowitej ich elimina-

cji;

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energiC 

elektryczn>:

1) adaptuje siC istniej>cy system zaopatrzenia w energiC 

elektryczn>;

2) nowo wznoszone obiekty realizuj>ce funkcje ustalone 

planem zasilać liniami kablowymi niskiego napiCcia 

przez zintegrowane zł>cza kablowe z układem pomia-

rowym;

3) dopuszcza siC mocliwoWć rozbudowy i modernizacji 

istniej>cych sieci;

4) dopuszcza siC mocliwoWć budowy stacji transformato-

rowych, o ile nie naruszy to innych ustaleM planu oraz 

interesów prawnych właWcicieli terenów:

5) projekty planów zagospodarowania nalecy uzgadniać 
w zakresie sieci SN-15 kV i nn-0,4 kV z ENERGA 

– OPERATOR S.A.- Oddział w GdaMsku Zakład Dys-

trybucji Wejherowo.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.

8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

1) wprowadza siC bezwzglCdny obowi>zek selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, oraz ich wywóz przez 

specjalistyczne słucby na składowisko lub do zakła-

du  unieszkodliwiania odpadów, jeceli gmina bCdzie 

uczestniczyć w jego realizacji;

2) ustala siC zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecz-

nych w terenie objCtym opracowaniem.

Rozdział VII

Zasady tymczasowego zagospodarowania

§ 10

1. Zakazuje siC tymczasowego ucytkowania, zagospo- 

darowania i urz>dzania terenu w sposób niezgodny z 

ustalonym w planie.

2. Dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu do czasu realizacji ustaleM planu.

3. Na obszarze objCtym planem, do czasu docelowego 

zagospodarowania dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji 

obiektów tymczasowych do 120 dni.

Rozdział VIII

Ustalenia szczegółowe – karty terenów

§ 11

Ustalenia szczegółowe dla 55 terenów, o których mowa 

w § 4, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczaj>cymi, 

zawarte w 16 kartach terenu, s> nastCpuj>ce:

Rozdział IX
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KARTA TERENU nr 1 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  01. MWU 

 02. MWU 
 03. MWU 
 04. MWU 
 05. MWU 

 06. MWU 
 07. MWU 
 08. MWU 
 09. MWU 
 10. MWU 

 2. Powierzchnia  01. MWU - 0,10 ha 
 02. MWU - 0,32 ha 
 03. MWU - 0,19 ha 
 04. MWU - 0,27 ha 
 05. MWU - 0,18 ha 

 06. MWU - 0,30 ha  
 07. MWU - 0,67 ha 
 08. MWU - 0,23 ha 
 09. MWU - 0,24 ha 
 10. MWU - 0,57 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

3.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.  
3.2. Dla terenów 01. MWU, 02. MWU, 03. MWU, 04. MWU, 05. MWU, 06. MWU, 08. MWU - wymagane usługi w parterach budynków. 
3.3. Dla terenów 07. MWU, 10. MWU - wymagane usługi w parterach budynków w pierzei od strony wydzielonych publicznych ciągów pieszych i placów; 
dla budynków w pozostałych pierzejach dopuszcza się funkcję mieszkaniową wielorodzinną do 100% powierzchni użytkowej. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża 

gruntowego. 
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Tereny 08. MWU, 09. MWU oraz fragmenty terenów 04. MWU, 05. MWU, 06. MWU, 07. MWU znajdują się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej -
obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.  
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, 

informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu. 
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:  

dla terenu 01. MW,U  40% powierzchni działki, 
dla terenu 02. MW,U działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki, 
dla terenu 03. MW,U  działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki, 
dla terenu 04. MW,U działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 05. MW,U  działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 06. MW,U działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki, 
dla terenu 07. MW,U działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki, 
dla terenu 08. MW,U działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki, 
dla terenu 09. MW,U działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 10. MW,U  działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki.

8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 
dla terenu 01. MW,U  20% powierzchni działki, 
dla terenu 02. MW,U działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki, 
dla terenu 03. MW,U  działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki, 
dla terenu 04. MW,U działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 05. MW,U  działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 06. MW,U  działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki, 
dla terenu 07. MW,U działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki, 
dla terenu 08. MW,U działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki, 
dla terenu 09. MW,U działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 10. MW,U działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki.

8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6.  
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się. 
8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 14,0 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom góry ostatniego stropu nie niżej niż 6,50 m i nie wyżej niż 10 m 
ponad poziom chodnika. 
8.7. Formy zabudowy: zwarta, dla terenu 01 - bliźniacza. 
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, pokrycie dachu: dachówka.  
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: 45o – 60o. 
8.10 Inne warunki:  
- wysokość parteru w świetle – 3,0 m, 
- poziom posadowienia parteru – max. 30 cm ponad poziom chodnika,  
- zasady kształtowania pierzei: 

▪ obowiązuje podział fasad na odcinki długości 12-15m; w każdym odcinku obowiązuje trójdzielność fasady, w tym min. 2 szczyty o kącie nachylenia
600,  
▪ w miejscach wskazanych na rysunku planu, na wysokości od 1-go piętra wymagane akcenty architektoniczne w postaci wykuszy lub wieżyczek;  

- wyraz architektoniczny zabudowy inspirowany bryłą Domu Rybaka oraz zabudowy przy ul. Abrahama 3 i 5, 
- dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki, 
- dla terenu 06. MWU – obowiązuje podcień głębokości minimum 3 m w świetle - w pierzei graniczącej z placem 41. KX 
- dla terenów 02. MWU, 03. MWU, 04. MWU, 05. MWU, 07. MWU, 08. MWU, 09. MWU – w pierzejach przeciętych ulicami wewnętrznymi dopuszcza się 

zabudowę nad tymi ulicami i przejazdy bramowe, 
- wprowadza się obowiązek uzgodnienia projektów budowlanych w zakresie elementów architektonicznych planowanej budowy (elewacje frontowe, 
akcenty architektoniczne, kolorystyka itp.) z Burmistrzem Miasta Władysławowa. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
9.2. Tereny 08. MWU, 09. MWU oraz fragmenty terenów 04. MWU, 05. MWU, 06. MWU, 07. MWU znajdują się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej - 
obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 
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10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Powierzchnia nowo projektowanych działek: minimalna 500 m2, maksymalna – 900 m2. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 12,0 m. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się: 
- wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- łączenie działek i podziały wewnętrzne, 
- wydzielenie drogi wewnętrznej od ciągu pieszo-jezdnego 35.KDX, zakończonej placem nawrotowym. 
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa:  
dla terenu 01. MW,U  z terenu drogi dojazdowej 28.KDD i ciągu pieszo-jezdnego 33.KDX,
dla terenu 02. MW,U z terenu drogi wewnętrznej 37.KDW,
dla terenu 03. MW,U z terenu drogi wewnętrznej 37.KDW,
dla terenu 04. MW,U z terenu drogi wewnętrznej 38.KDW, 
dla terenu 05. MW,U z terenu drogi wewnętrznej 38.KDW, 
dla terenu 06. MW,U z terenu ciągu pieszo-jezdnego 34.KDX 
dla terenu 07. MW,U z terenu drogi dojazdowej 30.KDD, ciągu pieszo-jezdnego 35.KDX, ul. Abrahama; dopuszcza się wydzielenie drogi 

wewnętrznej od ciągu pieszo-jezdnego 35.KDX - sięgacza zakończonego placem nawrotowym.  
dla terenu 08. MW,U z terenu drogi wewnętrznej 39.KDW, 
dla terenu 09. MW,U  z terenu drogi wewnętrznej 39.KDW i drogi dojazdowej 30.KDD,
dla terenu 10. MW,U  z terenu dróg dojazdowych 25.KDD, 28.KDD, 29.KDD.

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9. 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej. 
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy. 
15. Stawka procentowa 

30%. 

 
 

KARTA TERENU nr 2  
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  11. MWU 

 12. MWU 
 2. Powierzchnia  11. MWU - 0,15 ha 

 12. MWU - 0,33 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami; od strony ciągu pieszego 42.KX wymagane usługi w parterach. 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w uchwale. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża 

gruntowego. 
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.  
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, 

informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu. 
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40% powierzchni działki.  
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki. 
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6. 
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się. 
8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 14,0 m od poziomu terenu do kalenicy. 
8.7. Formy zabudowy: zwarta lub wolnostojąca. 
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, pokrycie dachu: dachówka.  
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej 30o – 45o. 
8.10 Inne warunki:  
- od strony dworca autobusowego przewidzieć pas zieleni izolacyjno – krajobrazowej szer. min. 5,0 m, 
- na terenach zabudowy zwartej dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki, 
- wprowadza się obowiązek uzgodnienia projektów budowlanych w zakresie elementów architektonicznych planowanej budowy (elewacje frontowe, 
akcenty architektoniczne, kolorystyka itp.) z Burmistrzem Miasta Władysławowa. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
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10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Powierzchnia nowo projektowanych działek: nie ustala się.  
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie ustala się. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa:  
dla terenu 11. MW,U  z terenu drogi dojazdowej 28.KDD oraz drogi wewnętrznej 40.KDW, 
dla terenu 12. MW,U z terenu drogi dojazdowej 29.KDD oraz drogi wewnętrznej 40.KDW, dla działki 467 z terenu drogi dojazdowej 29.KDD 

poprzez teren 50.KS.  
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9. 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej. 
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy. 

14.3. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 
15. Stawka procentowa 

30%. 

 
 

KARTA TERENU nr 3  
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  13. MNU 

 14. MNU 
 15. MNU 

 2. Powierzchnia  13. MNU - 1,13 ha 
 14. MNU - 0,80 ha 
 15. MNU - 0,81 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; dopuszcza się funkcję mieszkaniową, usługową lub mieszkaniowo-usługową.  

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w uchwale. 
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża 

gruntowego. 
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Część terenów 14. MNU i 15. MNU znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 
6.2. Na terenie 14. MNU znajduje się zabudowa objęta ochroną konserwatorską: 

- budynek przy ul. Niepodległości 2 i 4, zakres ochrony – zakaz zmiany elewacji frontowych i formy dachów – wszelkie zmiany dotyczące 
zagospodarowania terenu (w tym sytuowania nośników reklamowych) oraz przebudowy, rozbudowy lub remontów budynków należy uzgodnić z
właściwym terenowo konserwatorem zabytków. 

6.3. Na terenie 15. MNU znajduje się zabudowa objęta ochroną konserwatorską:  
- przy ul. Niepodległości 6 (przedszkole i budynek gospodarczy), zakres ochrony – bryła i elewacje bez zmian – wszelkie zmiany dotyczące 
zagospodarowania terenu (w tym sytuowania nośników reklamowych) oraz przebudowy lub remontów budynków należy uzgodnić z właściwym 
terenowo konserwatorem zabytków. 

6.4. Część terenu 15. MNU znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.  
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, 

informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu. 
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 30% powierzchni działki.  
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40%. 
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6. 
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się. 
8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 12m do kalenicy, gzyms (okap) do 7,0 m nad poziomem terenu. 
8.7. Formy zabudowy: wolnostojąca, na terenie 14. MNU – wolnostojąca i bliźniacza. 
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, pokrycie dachu: dachówka.  
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej 30o – 45o. 
8.10 Inne warunki:  
- wyraz architektoniczny inspirowany zabudową historyczną, którego przykład na terenie centrum Władysławowa prezentują obiekty przedszkola przy ul. 
Niepodległości 6 i dworca kolejowego, 
- na terenach zabudowy bliźniaczej dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia § 6 niniejszej uchwały. 
9.2. Część terenów 14. MNU i 15. MNU znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
9.3. Część terenu 15. MNU znajduje się w strefie ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia § 7 niniejszej uchwały. 
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10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek – 800 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 500 m2. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: dla zabudowy wolnostojącej - 20,0 m, dla zabudowy bliźniaczej - 15,0 m. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek i podziały wewnętrzne. 
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa:  
dla terenu 13. MNU z terenu dróg dojazdowych 30.KDD, 32.KDD oraz przedłużenia ul. Abrahama poza granicą planu, 
dla terenu 14. MNU z terenu drogi dojazdowej 32.KDD, ciągu pieszojezdnego 36.KDX oraz ulic Szyprów i Niepodległości poza granicą planu, 
dla terenu 15. MNU z terenu drogi dojazdowej 32.KDD, ciągu pieszojezdnego 36.KDX. 

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9. 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej. 
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy. 
14.3. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

15. Stawka procentowa 

30%. 

 
 

KARTA TERENU nr 4  
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  16. MU 

 17. MU 
 2. Powierzchnia  16. MU - 1,08 ha 

 17. MU - 0,51 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami; dopuszcza się funkcję mieszkaniową, usługową lub mieszkaniowo-usługową. 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża 

gruntowego. 
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.  
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, 

informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu. 
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40% powierzchni działki.  
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki. 
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6. 
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się. 
8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 14,0 m, do czterech kondygnacji nadziemnych (w tym czwarta kondygnacja do 60% pow. zabudowy).  
8.7. Formy zabudowy: wolnostojąca, zwarta. 
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy płaskie, tarasowe.  
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie ustala się – wymagane dachy płaskie. 
8.10 Inne warunki: 
- poziom posadowienia parteru – max. 1,0 m ponad poziom chodnika,  
- zasady kształtowania zabudowy: 

▪ wymagane duże przeszklenia, balkony i daszki, detale w postaci metalowych balustrad,  
▪ na terenie 17.MU, w miejscu wskazanym na rysunku planu, na wysokości od 1-go piętra wymagany akcent architektoniczny w postaci wykusza lub 
wieżyczki,  

- wyraz architektoniczny zabudowy inspirowany modernizmem gdyńskim, 
- na terenie 16.MU w miejscu wskazanym na rysunku planu wymagany akcent architektoniczny w postaci elementu małej architektury – np. rzeźba 
plenerowa, fontanna, 
- na terenach zabudowy zwartej dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki.  

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
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10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Powierzchnia nowo projektowanych działek: min. 650 m², max. nie ustala się.  
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 12,0 m. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek i podziały wewnętrzne. 
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa:  
dla terenu 16. MU  z terenu dróg dojazdowych 25.KDD, 29.KDD, 31.KDD, 
dla terenu 17. MU z terenu dróg dojazdowych 29.KDD, 31.KDD. 

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9. 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej. 
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy. 

14.3. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 
15. Stawka procentowa 

30%. 

 
 

KARTA TERENU nr 5 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
 1. Symbol  18. U  2. Powierzchnia  18. U - 1,23 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zabudowy usługowej – usługi oświaty. 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża 

gruntowego. 
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Część terenu 18.U znajduje się w zasięgu stref ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, 

informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu. 
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 25% powierzchni terenu. 
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni terenu. 
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6. 
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się. 
8.6. Wysokość zabudowy: do 12,0 m. 
8.7. Formy zabudowy: nie określa się. 
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy płaskie, tarasowe.  
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie określa się – dachy płaskie. 
8.10. Inne warunki: nie ustala się. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
9.2. Część terenu 18. U znajduje się w zasięgu stref ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie określa się. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie określa się. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek. 
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11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa: z terenu dróg dojazdowych 25.KDD i 30.KDD.  
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9. 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.  
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej. 
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
14.2. Dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów infrastruktury vtechnicznej.  
14.3. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy. 
14.4. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 
15. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 

 
 

KARTA TERENU nr 6  
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  19. U 

 20. U 
 21. U 

 2. Powierzchnia  19. U - 0,24 ha 
 20. U - 0,98 ha 
 21. U - 0,43 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zabudowy usługowej; w granicach terenu 20.U dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża 

gruntowego. 
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Na terenie 20. U znajduje się budynek pod ochroną konserwatorską: 
- budynek przy ul. Niepodległości 16 (obiekt dawnego kina, przykład modernizmu gdyńskiego), zakres ochrony – zakaz zmiany bryły, balustrad i
okien w zaokrąglonej części budynku; wszelkie zmiany dotyczące zagospodarowania terenu (w tym sytuowania nośników reklamowych) oraz
przebudowy i remontów budynku należy uzgodnić z właściwym terenowo konserwatorem zabytków. 

6.1. Teren 19.U znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, 

informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu. 
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 40% powierzchni działki; dla terenu 20.U - dla rozbudowy budynku 
usług medycznych na terenie działek 360/1 i 361/1 dopuszcza się 43% powierzchni terenu inwestycji.  
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%, dla terenu 19.U – 30%. 
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6. 
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się. 
8.6. Wysokość zabudowy: do 10,0 m dla nowej zabudowy i rozbudowy istniejących budynków. 
8.7. Formy zabudowy: nie określa się. 
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy płaskie, tarasowe.  
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie ustala się - dachy płaskie. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
9.2. Teren 19.U znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie określa się. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okresla się. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek i podziały wewnętrzne. 
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11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa:  
dla terenu 19. U   z terenu drogi dojazdowej 25.KDD, 
dla terenu 20. U  z terenu dróg dojazdowych 25.KDD, 31.KDD oraz od ul. Niepodległości poza granicami planu poprzez teren 24.ZP, 
dla terenu 21. U  z terenu drogi dojazdowej 29.KDD. 

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9. 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej. 
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy. 
14.3. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji i tereny zieleni urządzonej. 
14.4. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 
15. Stawka procentowa 

30%. 

 
 

KARTA TERENU nr 7  
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  22. U  2. Powierzchnia  22. U - 0,35 ha. 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zabudowy usługowej – zespół pawilonów handlowo - usługowych. W granicach terenu, w sąsiedztwie ciągu pieszego 42.KX przewidzieć lokalizację 
szaletu publicznego.  
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża 

gruntowego. 
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Nie dotyczy. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, 

informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu. 
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 30%. 
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się. 
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6. 
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się. 
8.6. Wysokość zabudowy: do 8,0 m. 
8.7. Formy zabudowy: zabudowa zwarta. 
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe obustronnie symetryczne kryte dachówką.  
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: 300- 450. 
8.10. Inne warunki:  
- zaplecze parkingowe przewidzieć wzdłuż wschodniej granicy terenu. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie określa się. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie określa się. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek i podziały wewnętrzne. 
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa: od terenu ciągu pieszo jezdnego 33.KDX. 
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: wymagane min. 1 miejsce postojowe na 1 obiekt usługowy w granicach terenu. 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej. 
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 
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13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
14.2. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 
15. Stawka procentowa 

30%. 

 
 

KARTA TERENU nr 8  
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  23. ZP 

 24. ZP 
 2. Powierzchnia  23. ZP - 0,05 ha 

 24. ZP - 0,92 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny zieleni urządzonej. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. Dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 
5.3. Należy zapewnić ochronę rzeźby terenu i zieleni wysokiej. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się.  
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

Nie dotyczy. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie określa się. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie określa się. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się łączenie działek. 
10.7  Dla terenu 24.ZP dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych, jak w pkt 11.2. 

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa: 
dla terenu 23. ZP   z terenu drogi dojazdowej 29. KDD oraz ulicy Towarowej poza granicami planu, 
dla terenu 24. ZP  z terenu ulic Towarowej i Niepodległości poza granicami planu. 

11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem jednego rzędu miejsc postojowych, który dopuszcza się wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku 
do 70m od ulicy 29.KDD. 

11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7. Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy. 
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu. 
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

14.1. Dopuszcza się zachowanie istniejących dojazdów do terenów 48.KP i 20. U. 
14.2. W granicach terenu 24.ZP przewidzieć ścieżkę rowerową.  
14.3. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 
14.4 Na terenie 24.ZP przewidzieć lokalizację awaryjnego ujęcia wody pitnej w formie zdroju. 

15. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 

 
 

KARTA TERENU nr 9 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  25. KDD 

 26. KDD 
 27. KDD 
 28. KDD 

 29. KDD 
 30. KDD 
 31. KDD 
 32. KDD 

 Powierzchnia  25. KDD - 0,68 ha 
 26. KDD - 0,01 ha 
 27. KDD - 0,03 ha 
 28. KDD - 0,18 ha 

 29. KDD - 0,34 ha 
 30. KDD - 0,29 ha 
 31. KDD - 0,33 ha 
 32. KDD - 0,24 ha 

2. Klasa i nazwa ulicy 

Tereny dróg dojazdowych. Tereny 26.KDD, 27.KDD – fragmenty pasa drogowego ul. Hallera. 

3. Parametry i wyposażenie 

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; ustala się możliwość wydzielenia pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu. 
3.2. Przekrój: nie określa się. 
3.3. Wyposażenie: w granicach ulicy 32.KDD na odcinku prostopadłym do ul. Szyperskiej i Abrahama przewidzieć ścieżkę rowerową. 
3.4. Inne parametry: nie ustala się. 
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Z przyległymi drogami lokalnymi i dojazdowymi oraz zbiorczą – ul. Niepodległości.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Tereny położone w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do 
odbiornika. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Na części terenów 25. KDD, 30. KDD i 32. KDD ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej 
uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

8.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 uchwały. 
8.2. Na części terenów 25. KDD, 30. KDD i 32. KDD ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej 

uchwały. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

9.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
9.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
9.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
9.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
9.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
9.6. Dopuszcza się łączenie działek. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Nie określa się. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie określa się. 

13. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 

 
 

KARTA TERENU nr 10 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  33. KDX 

 34. KDX 
 35. KDX 
 36. KDX 

 Powierzchnia   33. KDX - 0,04 ha 
 34. KDX - 0,08 ha 

 35. KDX - 0,08 ha 
 36. KDX - 0,11 ha 

2. Klasa i nazwa ulicy 

Tereny ciągów pieszo - jezdnych. 

3. Parametry i wyposażenie 

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; ustala się możliwość wydzielenia pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu. 
3.2. Przekrój: nie określa się. 
3.3. Wyposażenie: nie określa się. 
3.4. Inne parametry: nie ustala się. 

4. Powiązania z układem zewnętrznym 

Z przyległymi drogami lokalnymi i dojazdowymi.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Tereny położone w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem 
do odbiornika. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Na terenie 34. KDX, 35. KDX i 36. KDX ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

8.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
8.2. Na części terenów 34. KDX, 35. KDX i 36. KDX ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej 

uchwały. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

9.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
9.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
9.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
9.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
9.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
9.6. Dopuszcza się łączenie działek. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Dla terenów 34. KDX, 35. KDX – nawierzchnia ozdobna, bez krawężników; wyposażenie w elementy małej architektury; projekt nawierzchni terenu musi 
uwzględnić ustawienie elementów małej architektury spowalniające ruch samochodowy. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie określa się. 

13. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 

 
 

4. Powiązania z układem zewnętrznym 
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KARTA TERENU nr 11 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  37. KDW 

 38. KDW 
 39. KDW 
 40. KDW 

 Powierzchnia   37. KDW - 0,05 ha 
 38. KDW - 0,04 ha 
 39. KDW - 0,04 ha 
 40. KDW - 0,05 ha 

2. Klasa i nazwa ulicy 

Tereny dróg wewnętrznych. 

3. Parametry i wyposażenie 

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; ustala się możliwość wydzielenia pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu. 
3.2. Przekrój: nie określa się. 
3.3. Wyposażenie: nie określa się. 
3.4. Inne parametry: nie ustala się. 

4. Powiązania z układem zewnętrznym 

Z przyległymi drogami lokalnymi i dojazdowymi.  

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Tereny położone w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem 
do odbiornika. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Na terenie 38. KDW i 39. KDW ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

8.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
8.2. Na terenach 38. KDW i 39. KDW ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

9.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
9.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
9.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
9.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
9.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
9.6. Dopuszcza się łączenie działek. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Nawierzchnia ozdobna, bez krawężników;  

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie określa się. 

13. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 

 
 

KARTA TERENU nr 12 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  41. KX 

 42. KX 
 43. KX 

 44. KX 
 45. KX 
 46. KX 

 Powierzchnia  41. KX - 0,25 ha 
 42. KX - 0,20 ha 
 43. KX - 0,15 ha 

 44. KX - 0,31 ha 
 45. KX - 0,02 ha 
 46. KX - 0,07 ha 

2. Klasa i nazwa ulicy 

Tereny ciągów pieszych i placów; dla terenu 41.KX ustala się funkcję placu publicznego; dla terenu 45.KX - dopuszcza się funkcję ciągu pieszo - jezdnego. 

3. Parametry i wyposażenie 

3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: na rysunku planu; ustala się możliwość wydzielenia pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu. 
3.2. Przekrój: jednoprzestrzenny. 
3.3. Wyposażenie: w granicach terenu 46.KX przewidzieć ścieżkę rowerową. 
3.4. Inne parametry: nie ustala się. 

4. Powiązania z układem zewnętrznym 

Z przyległymi drogami lokalnymi i dojazdowymi. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Tereny położone w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.1. Na terenach 44. KX i 46. KX ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

8.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
8.2. Na terenach 44. KX i 46. KX ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

9.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
9.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
9.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
9.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
9.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
9.6. Dopuszcza się łączenie działek. 
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10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

10.1 Nawierzchnia ozdobna; wyposażenie w elementy małej architektury;  
10.2 Dla terenu 41. KX - przewidzieć lokalizację:  

- akcentu architektonicznego w formie pomnika, fontanny, rzeźby oraz 
- awaryjnego ujęcia wody pitnej w formie zdroju, 

10.3 Dla terenu 42. KX w sąsiedztwie wieży ciśnień - przewidzieć zieleń urządzoną w formie skweru 
10.4 Dla terenów 41. KX, 42. KX, 43. KX, 44. KX - dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych. 
10.5 Dla terenów 42. KX, 43. KX, 44. KX – ustala się obowiązek sporządzenia wspólnej koncepcji projektu nawierzchni. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 

 
 

KARTA TERENU nr 13 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  47. KP 

 48. KP 
 49. KP 

2. Powierzchnia  47. KP - 0,31 ha 
 48. KP - 0,16 ha 
 49. KP - 0,10 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny parkingów publicznych. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do 
odbiornika. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.2. Na terenie 47. KP ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

Nie dotyczy. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
9.2. Na terenie 47. KP ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się łączenie działek. 

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa: 
dla terenu 47. KP  z terenu drogi dojazdowej 25. KDD, 
dla terenu 48. KP  z terenu drogi dojazdowej 31. KDD i z ulicy Towarowej poprzez teren 24. ZP,
dla terenu 49. KP  z terenu drogi dojazdowej 28. KDD.

11.2 Parkingi i miejsca postojowe: 
dla terenu 47. KP  do 110 miejsc postojowych, 
dla terenu 48. KP  do 50 miejsc postojowych,
dla terenu 49. KP  do 40 miejsc postojowych.

11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy. 
11.8 Odprowadzenie wód opadowych: po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych – do kanalizacji deszczowej.  
11.9 Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Nie dotyczy. 

15. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 
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KARTA TERENU nr 14 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  50. KS 2. Powierzchnia  50. KS - 0,19 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Teren dworca autobusowego. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą terenu. 
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się. 
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 
7.5. Zieleń: dopuszcza się. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

8.1. Linie zabudowy: nie ustala się. 
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie ustala się; powierzchnia zabudowy – do 100 m². 
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się. 
8.4. Intensywność zabudowy: nie ustala się. 
8.5. Szerokość elewacji: do 14,0 m dla elewacji frontowej budynku usługowego. 
8.6. Wysokość zabudowy: do 6 m (1 kondygnacja nadziemna). 
8.7. Forma zabudowy: wolnostojąca. 
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy.  
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: 300 ÷ 400. 
8.10. Inne warunki: nie ustala się. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 uchwały. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 
10.6. Dopuszcza się łączenie działek. 

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa: z terenu drogi dojazdowej 29. KDD i ulicy Towarowej poza granicami planu 
11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie ustala się 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej. 
11.7 Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 
11.8 Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do 
odbiornika.  
11.9 Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Zapewnić dojazd do działki 467 w granicach terenu 12. MW,U. 

15. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 

 
 

KARTA TERENU nr 15 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  51. E 

 52. E 
 53. E 
 54. E 

2. Powierzchnia  51. E - ok. 0,01 ha 
 52. E - ok. 0,01 ha 

 53. E - ok. 0,01 ha 
 54. E - ok. 0,01 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka – trafostacja. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do gruntu. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Nie dotyczy. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

Nie dotyczy. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
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10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniejącym. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa: 
dla terenu 51. E  z terenu dróg dojazdowych 30. KDD i 32.KDD, 
dla terenu 52. E  z terenu drogi dojazdowej 31. KDD, 
dla terenu 53. E  z terenu drogi dojazdowej 29. KDD poprzez teren 21.U,
dla terenu 54. E  z terenu drogi dojazdowej 25. KDD.

11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie dotyczy 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy. 
11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy. 
11.8 Odprowadzenie wód opadowych: nie dotyczy. 
11.9 Gospodarka odpadami: nie dotyczy. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Nie dotyczy. 

15. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 

 
 

KARTA TERENU nr 16 
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo 
1. Symbol  55. K 2. Powierzchnia  55. K - ok. 0,01 ha 

3. Przeznaczenie terenu 

Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja – przepompownia ścieków. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej 
uchwale. 

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

6.2. Teren 50 K położony jest w granicach pełnej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Nie dotyczy. 

8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

Nie dotyczy. 

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały. 
9.2. Teren 50 K położony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. 
10.2. Minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy. 
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy. 
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

11.1. Dostępność drogowa: z terenu ciągu pieszo jezdnego 36.KDX i ciągu pieszego 45. KX. 
11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie dotyczy. 
11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy. 
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy. 
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy. 
11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy. 
11.8 Odprowadzenie wód opadowych: nie dotyczy. 
11.9 Gospodarka odpadami: nie dotyczy. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie dotyczy. 

13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji 

Nie dotyczy. 

14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Nie dotyczy. 

15. Stawka procentowa 

Nie dotyczy. 

 

Przepisy koMcowe

§ 12

1. Zobowi>zuje siC Burmistrza Miasta Władysławowa do 

przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

jej zgodnoWci z prawem.

2. Zobowi>zuje siC Burmistrza Miasta Władysławowa do 

publikacji uchwały na stronie internetowej gminy.

3. Zobowi>zuje siC Burmistrza Miasta Władysławowa do 

umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 

dokumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 

dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 

im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w art. 30 

ust. 2 wymienionej na wstCpie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.
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Zał>cznik nr 1

Do uchwały nr XXVII/280/2008 

Rady Miejskiej Władysławowa 

z dnia 26 listopada 2008 r.

§ 13

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 

jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego z 

wyj>tkiem § 12, ust. 1, który wchodzi w cycie z dniem pod-

jCcia uchwały.

 Przewodnicz>cy

Rady Miejskiej 

Stefan Klein
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   Zał>cznik nr 2

   Do uchwały nr XXVII/280/2008 

   Rady Miejskiej Władysławowa 

   z dnia 26 listopada 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego oznaczonego symbolem WSR-2 dla obszaru 

połoconego w centrum miejscowoWci Władysławowo ogra-

niczonego ulicami: Gen. Hallera (od północy), Towarow> (od 

zachodu), NiepodległoWci (od południa) oraz przedłuceniem 

istniej>cego odcinka ul. Abrahama (od wschodu) 

Rada Miejska we Władysławowie, po zapoznaniu siC z 

uwagami nieuwzglCdnionymi przez Burmistrza Miasta Wła-

dysławowa, postanawia odrzucić nastCpuj>ce uwagi jako 

nieuzasadnione;

1. Uwaga z dnia 03.10.20086 r. złocona przez Towarzystwo 

Kupieckie Władysławowo, dotyczy działek 502, 462, 463, 

461/1, 461/2, 459/1, 459/2, 460/2

- rodzaj dachu – dopuWcić blachodachówkC
- zmiana wskaaników parkingowych na zapis: 1 mp. na 

100 m2 powierzchni ucytkowej usług-handlu

- dopuWcić dostCpnoWć drogow> dla obszaru 22.U 

poprzez 42.KX

2. Uwaga z dnia 20.10.2008 r. złocona przez Grabe 

Henryka, dotyczy działek 427, 428, 508, 491, 405/2, 

384/1

- projekt planu jest niezgodny ze „Studium” w odniesie-

niu do rodzaju i charakteru zabudowy oraz sposobu 

zagospodarowania terenu

- projekt planu nie zawiera wszystkich elementów jakie 

wnosi art 15, 16, 17 ustawy o zagospodarowaniu prze-

strzennym

- projekt wykonany wbrew zasad> urbanistyki, architek-

tury i ekonomiki; nalecy:

— zmniejszyć powierzchniC dróg o 50%

— zlikwidować drogi: 38.KDW, 39.KDW, 34.KDX 

35.KDX

— dokonać zwCcenia drogi 30.KDD

- brak zgody na proponowany podział i scalenie działek: 

427, 428, 508

3. Uwaga z dnia 20.10.2008 r. złocona przez Gminn> 

SpółdzielniC Samopomoc Chłopska, dotyczy działek 

416/1, 460/1

- linia rozgraniczaj>ca teren 22.U i 26.KDD wraz z lini> 

zabudowy przecina istniej>cy budynek co jest nie do 

przyjCcia wnioskuje siC o jej przesuniCcie na północ

- dz. nr 460/1, 416/1 powinny być objCte jedn> funkcj>: 

zabudowy usługowej mieszkaniowej i mieszkaniowej 

wielorodzinnej

- zmiany w karcie terenu nr 7:

— wykreWlić zakaz stosowania noWników reklamowych 

wielkoformatowych

— dopuWcić obiekty tymczasowe usługowo – handlo-

we

- zmiana pow. zabudowy zgodnie z zab. istniej>c>
- usun>ć z karty terenu nr 9 i 7 zapis: „ustala siC podział 

terenu wzdłuc linii rozgraniczaj>cych”

- w karcie terenu nr 7 dostCpnoWć drogow> dopuWcić 
równiec z ul Hallera.

4. Uwaga z dnia 21.10.2008 r. złocona przez Golec 

MałgorzatC pełnomocnika Pana Witolda TorliMskiego, 

dotyczy działki 413

- zmiana przeznaczenia działki 413 z funkcji 41KX na 

funkcjC 06.MWU

5. Uwaga z dnia 22.10.2008 r. złocona przez Jacka 

Rochowicz pełnomocnika Boceny Kramp, Cecylii Pyziak, 

Piotra Pyziak, dotyczy działek 407, 408, 488

- zmiana funkcji obszaru 13.MN.U: na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wraz z 

usługami (handlem) na parterze

   Zał>cznik nr 3

   Do uchwały nr XXVII/280/2008 

   Rady Miejskiej Władysławowa 

   z dnia 26 listopada 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego WSR-2 dla obszaru połoconego w centrum 

miejscowoWci Władysławowo ograniczonego ulicami: Gen. 

Hallera (od północy), Towarow> (od zachodu), Niepodległo-

Wci (od południa) oraz przedłuceniem istniej>cego odcinka 

ul. Abrahama (od wschodu)

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 póan. zmian.) art. 7 ust. 

1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz>dzie 

gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r z póan. zmian.) 

i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z 

póan. zmian.) Rada Miejska we Władysławowie rozstrzyga 

co nastCpuje;

1. Na obszarze objCtym wycej wymienionym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

siC inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, w 

tym równiec publicznych dróg, ci>gów pieszych, placów 

i parkingów, które nalec> do zadaM własnych gminy;

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 s> zadaniem własnym 

gminy i bCd> realizowane;

- z budcetu gminy,

- przy współ finansowaniu ze Wrodków NFOViGW 

i WFOViGW,

- przy współ finansowaniu z funduszy strukturalnych 

UE,

- w ramach partnerstwa PUBICZNO-PRYWATNEGO,

- z innych aródeł.
3. Nie okreWla siC harmonogramu realizacji wymienionych 

inwestycji.


