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UCHWAŁA Nr IX/60/09 

Rady Miejskiej w Pasł �ku 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej 

gminy Pasł �k w obr �bie geodezyjnym Zielony Gr �d gmina Pasł �k. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. 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, 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, Nr 181, poz. 1337 z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. 
zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 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 z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413) po sprawdzeniu zgodno�ci ze Studium 
Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Pasł�k, uchwalonego przez Rad� 
Miejska w Pasł�ku uchwał� Nr V/32/2001 z dnia 
25.05.2001 r. uchwala si�, co nast�puje: 
 

USTALENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 1. Uchwala si� Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu poło�onego w strefie północnej 
gminy Pasł�k w obr�bie Zielony Gr�d gmina Pasł�k 
obejmuj�cy teren o ł�cznej powierzchni 105.1748 ha. 

 
2. Ustalenia planu obejmuj� obszar znajduj�cy si� w 

granicach opracowania okre�lonych uchwał� Nr III/26/08 
Rady Miejskiej w Pasł�ku z dnia 25 kwietnia 2008 roku w 
sprawie przyst�pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj�cego swoim 
zasi�giem teren poło�ony w strefie północnej gminy 
Pasł�k w obr�bie geodezyjnym Zielony Gr�d gmina 
Pasł�k, oznaczony na rysunku planu wykonywanym na 
mapie sytuacyjno - wysoko�ciowej znajduj�cej si� w 
zasobie geodezyjnym. 

 
3. Integraln� cz��ci� niniejszej uchwały jest: 

 

- Zał�cznik Nr 1 który stanowi rysunek planu w skali 
1:2000 obowi�zuj�cy w zakresie okre�lonym w 
uchwale i na rysunku planu, 

 
- Zał�cznik Nr 2 do uchwały - zawieraj�cy 

rozstrzygni�cie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, 

 
- Zał�cznik Nr 3 do uchwały - zawieraj�cy 

rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

 
§ 2. Na terenie obj�tym planem obowi�zuj� 

nast�puj�ce definicje terminów uj�tych w niniejszym 
planie: 
 

1. Rysunek planu - rysunek stanowi�cy zał�cznik 
graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Architektura regionalna - charakterystyczna dla 

regionu forma budynku mieszkalnego. Budynek 
mieszkalny murowany z czerwonej cegły, czasami na 
podmurówce kamiennej, najcz��ciej parterowy lub 
2-kondygnacyjny z u�ytkowym poddaszem, z dachem 
krytym dachówk� pod k�tem 30-45o, dwuspadowy, 
czasami na �ciance kolankowej. Budynek mieszkalny 
charakteryzuje bardzo bogaty detal na elewacjach - 
obramowanie okien i drzwi w postaci opasek, liczne 
gzymsy oraz fryzy w szczytach nisze z rze�bami. 

 
3. Akcent architektoniczny - wyró�nienie wskazanego 

miejsca w odniesieniu do wysoko�ci bryły budynku oraz 
koncepcji elewacji czy odmiennego materiału. 

 
4. Działka budowlana - nieruchomo�� gruntowa której 

wielko��, cechy geometryczne dost�p do drogi publicznej 
oraz wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj� wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj�ce z odr�bnych przepisów. 
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5. Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 
u�ytkowania - nieprzekraczalne granice dla terenów, 
których przeznaczenie jest inne ni� na terenie s�siednim. 
 

6. Linie rozgraniczaj�cej tereny o tym samym sposobie 
u�ytkowania - obowi�zuj�ca linia podziałów wewn�trznych 
na działki o jednorodnym przeznaczeniu. 

 
7. Nieprzekraczalna linia zabudowy - linia, poza któr� 

wyklucza si� lokalizacj� �ciany budynku. Zewn�trznej 
�ciany budynku nie stanowi�: 
 
  a) w kondygnacji parteru: ganki wej�ciowe, wiatrołapy, 

schody i pochylnie wej�ciowe do budynku, 
 
  b) w wy�szych kondygnacjach - wykusze, loggie, balkony 

i inne podobne elementy bryły budynku. 
 

8. Kondygnacji - nale�y przez to rozumie� poziom� 
nadziemn� lub podziemn� cz��� budynku, zawart� 
pomi�dzy powierzchni� posadzki na stropie lub najwy�ej 
poło�onej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnia 
posadzki na stropie, b�d� warstwy osłaniaj�cej izolacje 
cieplna stropu, znajduj�cego si� nad ta cz��ci� budynku, 
przy czym za kondygnacje uwa�a si� poddasze z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 
pozioma cze�� budynku stanowi�c� przestrze� na 
urz�dzenia techniczne, maj�c� �redni� wysoko�� w 
�wietle wi�ksz� ni� dwa metry, za kondygnacje nie uznaje 
si� nadbudówek nad dachem takich jak maszynownia 
d�wigu, centralna wentylacja, klimatyzacja lub kotłownia: 
 
  a) Kondygnacji nadziemnej - nale�y przez to rozumie� 

ka�d� kondygnacj�, nie b�d�c� kondygnacja 
podziemna, 

 
  b) Kondygnacji podziemnej - nale�y przez to rozumie� 

kondygnacj�, zagł�bion� ze wszystkich stron budynku, 
co najmniej do polowy jej wysoko�ci w �wietle poni�ej 
poziomu przylegaj�cego do niego terenu, a tak�e 
ka�d� usytuowana pod ni� kondygnacje. 

 
9. Miejsce postojowe - teren przeznaczony do 

postawienia samochodu, przy czym jako miejsce 
postojowe mo�na zaliczy� miejsce w gara�u oraz na 
podje�dzie do budynku. 

 
10. No�nik reklamowy - no�nik informacji wizualnej w 

jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi zamocowania, umieszczony w polu 
widzenia u�ytkownika drogi, nieb�d�cy znakiem w 
rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem 
informuj�cym o obiektach u�yteczno�ci publicznej 
ustawionym przez gmin�: 
 
  a) reklama wolnostoj�ca - obiekt budowlany 

przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i 
elementów dekoracyjnych, tak�e obiekt budowlany 
sam b�d�cy reklam�, 

 
  b) reklama wbudowana - miejsce lub element, 

nieprzewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie 
budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, 
napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o 
powierzchni do 0.3 m2 nie jest reklam� wbudowan�. 

 
11. Obiekt budowlany jest to: 

 
  a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami 

technicznymi, 

 
  b) budowla stanowi�ca cało�� techniczno-u�ytkow� wraz 

z instalacjami i urz�dzeniami, 
 
  c) obiekt małej architektury, 
 
  d) tymczasowy obiekt budowlany - nale�y przez to 

rozumie� obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego 
trwało�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany 
niepoł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

 
12. Ograniczenie uci��liwo�ci - zasi�g uci��liwo�ci dla 

�rodowiska b�d�cy skutkiem prowadzonej działalno�ci 
gospodarczej musi by� bezwzgl�dnie ograniczony do 
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
a znajduj�ce si� na nim pomieszczenia przeznaczone na 
pobyt ludzi, winny by� wyposa�one w techniczne �rodki 
ochrony przed tymi uci��liwo�ciami. 

 
13. Powierzchnia biologicznie czynna - cz��� działki 

budowlanej na gruncie rodzimym, która pozostaje 
niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w gł�b 
gruntu, na nim oraz nad nim, pokryta trwał� ro�linno�ci� 
lub u�ytkowana rolniczo. Typow� powierzchni� 
biologicznie czynn� stanowi� tereny zieleni towarzysz�ce 
zabudowie, w tym ogrody, sady, zadrzewienia, 
zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe, 
uprawy rolne. Uznaje si� za powierzchni� biologicznie 
czynn�: w 50 % ziele� projektowan� na dachach 
budynków, trasach o powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2 
urz�dzonych jako stały trawnik lub kwietnik. 
 

14. Przepisy szczególne - przepisy ustawy wraz z 
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj�ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych. 

 
15. Przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie 

terenu, wynikaj�ce z funkcji dominuj�cej na okre�lonym 
obszarze. 

 
16. Przeznaczenie uzupełniaj�ce - przeznaczenie 

terenu, wynikaj�ce z funkcji uzupełniaj�cej na okre�lonym 
obszarze. 
 

17. Uci��liwo�� - zespół negatywnych bod�ców 
(b�d�cych skutkiem okre�lonej działalno�ci) pogarszaj�cy 
warunki �ycia mieszka�ców poprzez obni�enie 
standardów �rodowiska przyrodniczego. 

 
18. Wysoko�� budynku - wymiar liczony od poziomu 

terenu przyległego do budynku do najwy�szej poło�onej 
kraw�dzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci 
dachowych, je�eli budynek poło�ony jest na stoku, rz�dn� 
terenu mierzy si� na osi rzutu budynku prostopadłej do 
linii spadku stoku. 

 
19. Front działki - cz��� działki budowlanej która 

przylega do drogi, z której odbywa si� główny wjazd lub 
wyj�cie na teren. 

 
20. Obszar przestrzeni publicznej - obszar o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszka�ców, poprawy jako�ci ich �ycia i sprzyjaj�cy 
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nawi�zaniu kontaktów społecznych, ze wzgl�du na jego 
poło�enie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne. 
Przykładami przestrzeni publicznych s� drogi i ulice, place 
miejskie czy ró�ne dost�pne budowle i budynki 
stanowi�ce własno�� publiczn�. Przestrzeniami 
publicznymi s� te� zwykle ró�ne formy krajobrazu 
przyrodniczego stanowi�ce własno�� pa�stwow� lub 
gminn�. 

 
21. Usługi - obiekty usługowe wolnostoj�ce lub 

wbudowane lokale usługowe, słu��ce funkcji usługowej w 
zakresie handlu detalicznego, gastronomii, administracji 
publicznej, rzemiosła oraz obsługi technicznej pojazdów 
mechanicznych i sprzeda�y paliw. 

 
22. Usługi podstawowe - obiekty usługowe 

wolnostoj�ce lub wbudowane, słu��ce do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb w zakresie handlu detalicznego 
podstawowymi artykułami dla mieszka�ców osiedla. 

 
23. Intensywno�� zabudowy - stosunek powierzchni 

całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków na działce do powierzchni działki. 

 
24. Zagospodarowanie tymczasowe - sposób 

wykorzystania i urz�dzenia terenu a tak�e sposób 
u�ytkowania obiektu inny ni� przeznaczenie terenu, 
dopuszczone na czas okre�lony tj. do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z planem, zasady 
tymczasowego zagospodarowania okre�laj� ustalenia 
planu. 

 
25. Budynki zamieszkania zbiorowego - budynki 

przeznaczone do okresowego lub stałego pobytu ludzi: 
 
  a) zwi�zane ze �wiadczeniem usług turystycznych w 

obiektach hotelarskich - hotel, motel, pensjonat, dom 
wycieczkowy, dom wypoczynkowy, schronisko 
młodzie�owe, schronisko. 

 
26. Funkcje mieszkaniowe - (zabudowa 

mieszkaniowa): 
 
  a) zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny 

jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z 
budynkami gara�owymi i gospodarczymi, przy czym 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi s� budynki 
wolnostoj�ce albo budynki w zabudowie bli�niaczej, 
szeregowej lub grupowej, słu��ce zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych. Budynek jednorodzinny 
stanowi konstrukcyjnie samodzieln� cało��, 
dopuszcza si� w nim wydzielenie nie wi�cej ni� dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 
i lokalu u�ytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczaj�cej 30% powierzchni całego budynku. 

 
27. Zabudowa apartamentowo-mieszkaniowa - 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o podwy�szonym 
standardzie i wyrazie architektonicznym realizowan� ze 
�rodków własnych w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych inwestora, lub realizowan� przez 
dewelopera w celu wynajmu lokali apartamentowych lub 
sprzeda�y lokali apartamentowych. 

 
28. Zespół zabudowy - zespół od 6 do 8 budynków 

jednorodzinnych zlokalizowanych na s�siednich działkach 
o jednakowym wyrazie architektonicznym z układem 
głównej kalenicy prostopadle do ulicy dla całego zespołu 
zabudowy lub układem głównej kalenicy równoległej do 
ulicy dla całego zespołu zabudowy. 

 
29. Dach dwuspadowy - dach o dwóch połaciach 

dachowych, z wyra�nie zaznaczon� główn� kalenic� 
dachu. Dopuszcza si� lukarny okna połaciowe wystawki. 

 
30. Dach wielospadowy - dach z kilkoma połaciami z 

wyznaczon� kalenica główn�. Dopuszcza si� lukarny okna 
połaciowe wystawki. 
 

§ 3. PRZEPISY SZCZEGÓLNE 
 

Dla obszaru obj�tego planem obowi�zuj� przepisy 
szczególne, a w momencie ich zmiany - wprowadzone 
zmiany. Przepisy szczególne dla: 

 
1. Obszarów i obiektów chronionych na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków: 
 
  1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze 
zmianami). 

 
2. Obszarów chronionych na podstawie przepisów o 

ochronie przyrody: 
 
  1) Ustawa z dnia 3.10.2008 roku o udost�pnianiu 

informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 
społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 z 2008 r. ze zmianami), 

 
  2) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 

�rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 
150 ze zmianami), 

 
  3) Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 

14.08.2001 r. w sprawie okre�lenia rodzajów siedlisk 
przyrodniczych podlegaj�cych ochronie (Dz. U. 2001 r. 
Nr 92, poz. 1029). 

 
3. Obszarów obj�tych ochron� na podstawie 

przepisów o ochronie wód: 
 
  1) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo Wodne (tekst 

jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze 
zmianami). 

 
  2) Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, 

Zasobów Naturalnych i Le�nych z dnia 28.01.2009 r. w 
sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy 
wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
�rodowiska wodnego (Dz. U. 2009 r. Nr 27, poz. 169). 

 
4. Obszarów obj�tych ochron� na podstawie 

przepisów o ochronie gruntów le�nych: 
 
  1) Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i le�nych (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 121, poz. 
1266 z dnia 22.02.1995 r. ze zmianami), 

 
  2) Decyzja Ministra Ochrony �rodowiska Zasobów 

Naturalnych i Le�nictwa DL onl-40-50/93. 
 

5. Obszarów obj�tych ochron� na podstawie 
przepisów o ochronie gruntów rolnych: 
 
  1) Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i le�nych (tekst  jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 121, poz. 
1266 z dnia 22.02.1995 r. ze zmianami). 
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6. Obszarów zagro�onych powodzi�: 
 
  1) Ustawa z dnia 11.10.2001 r. Prawo Wodne (jednolity 

tekst Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) 
oraz ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie 
ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087).  

 
7. Sprawy projektowania, budowy, utrzymania i 

rozbiórki obiektów budowlanych: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 
 

§ 4. CELE REGULACJI ZAWARTYCH W PLANIE 
MIEJSCOWYM. 
 

Celem regulacji zawartych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego jest: 
 

1. Ustalenie przeznaczenia terenów pod okre�lone 
funkcje. 

 
2. Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
 
3. Ustalenie zasad ochrony �rodowiska 

przyrodniczego. 
 
4. Ustalenie wymaga� wynikaj�cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych. 
 
5. Ustalenie parametrów i wska�ników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wska�ników intensywno�ci zabudowy. 

 
6. Okre�lenie granic oraz szczegółowych zasad i 

warunków zagospodarowania terenów zagro�onych 
powodzi�. 

 
7. Okre�lenie szczegółowych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

 
8. Ustalenie zasad budowy systemów komunikacji. 
 
9. Ustalenia zasad budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 
 
10. Ustalenie sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania terenów. 
 

11. Ustalenie stawek procentowych, na podstawie 
których ustala si� opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
12. W granicach obszaru obowi�zywania ustale� 

planu nie wyst�puj�: tereny górnicze oraz tereny 
zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych. 

 
13. W granicach obszaru obowi�zywania ustale� 

planu wyst�puj�: obiekty podlegaj�ce ochronie 
dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

 
14. Plan nie ustala tymczasowego sposobu 

zagospodarowania terenu, gdy� podział na strefy 
funkcjonalno przestrzenne zostanie wykonany po 
uzyskaniu przez plan mocy prawnej. 
 

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE FUNKCJI 
OBSZARU. 
 
Ustala si� funkcj� terenu dla obszaru obj�tego planem: 
 

1. Funkcja terenów sportowych oznaczona symbolem 
US 

 
2. Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna oznaczona 

symbolem   MN 
 
3. Funkcja mieszkaniowa wielorodzinna oznaczona 

symbolem  MW 
 
4. Funkcja usług administracyjnych oznaczona 

symbolem   UA 
 
5. Funkcja usług hotelowych i apartamentowych 

oznaczona symbolem   UH 
 
6. Komunikacja oznaczona symbolem  KD 
 
7. Miejsca postojowe (parking) KP 
 
8. Funkcja usługowa  U 

 
funkcje towarzysz�ce: 

- tereny infrastruktury technicznej  T 
- funkcja terenów zielonych: lasy oznaczone 

symbolem  ZL 
 

§ 6. USTALENIA PODSTAWOWE W ZAKRESIE 
OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO. 
 

I. Cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego podlegaj �ce ochronie. 
 

1. Ochronie podlegaj� cechy elementów 
zagospodarowania przestrzennego kształtuj�ce krajobraz. 
Tereny zalesione, istniej�ce skupiska drzew oznaczone 
na rysunku planu, skarpy zadrzewione. 

 
2. Zakaz lokalizacji budowli dysharmonizuj�cych z 

krajobrazem kulturowym. W celu utrzymania ładu 
przestrzennego w bezpo�rednim s�siedztwie rzeki 
W�skiej w obszarze opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie nale�y lokalizowa� 
obiektów i urz�dze� wy�szych ni� 6 m. 

 
3. Elementy zagospodarowania przestrzennego 

wymagaj�ce ukształtowania: 
 

- zabudowa mieszkaniowa jej parametry, kształt 
dachów, linie zabudowy i intensywno�� zabudowy, 

 
- budynki zamieszkania zbiorowego, 
 
- zabudowa administracyjna, 
 
- sie� dróg dojazdowych, wewn�trznych oraz ci�gów 

pieszych, 
 
- formy zabudowy przestrzeni publicznej, 
 
- formy zabudowy 18 dołkowego pola golfowego, 
 
- formy zabudowy 6 dołkowego pola golfowego 

(Akademia golfa). 
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§ 7. USTALENIA ZASAD OCHRONY �RODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO. 
 

1) Ochron� i utrzymanie istniej�cych terenów 
zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie�. 

 
2) Zachowanie istniej�cego starodrzewu. 
 
3) Zachowanie zieleni nieurz�dzonej wzdłu� cieków 

wodnych. 
 
4) Ochrona istniej�cych cieków wodnych. 
 
5) Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla 

terenów istniej�cej i projektowanej zabudowy, zgodnie 
ustaleniami szczególnymi zawartymi w kartach terenu. 

 
6) Na obszarze opracowania wprowadza si� zakaz: 

 
  a) zmiany przebiegu strumyków wodnych, zasypywania 

rowów melioracyjnych oraz zmiany sposobu 
u�ytkowania terenów ł�k, 

 
  b) realizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko, z wyj�tkiem lokalizacji na 
terenie oznaczonym symbolem U, 

 
  c) zakaz budowy zakładów i obiektów stanowi�cych 

zagro�enie dla �ycia lub zdrowia ludzi i szkodliwym 
wpływie na �rodowisko, 

 
  d) zakaz lokalizacji inwestycji naruszaj�cych równowag� 

przyrodnicz� i naturalne walory terenu, 
 
  e) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych �cieków do 

gruntu i wód powierzchniowych. 
 

§ 8. USTALENIE WYMAGA � WYNIKAJ�CYCH Z 
POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ. 
 

1. Ustala si� nast�puj�ce wymagania wynikaj�ce z 
kształtowania przestrzeni publicznej: 
 
  a) Utrzymanie ładu przestrzennego poprzez: 

 
- realizacj� ogrodze� terenów - projektowanej 

zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przyj�tymi 
jednolitymi zasadami dla poszczególnych terenów 
zabudowy, 

 
- realizacj� elewacji frontowych, obiektów 

kubaturowych reprezentuj�cych wysokie walory 
architektoniczne, 

 
  b) wyposa�enie miejsc ogólnie dost�pnych (placów 

ci�gów pieszo-jezdnych w elementy małej architektury 
takie jak: ławeczki, kosze na �mieci, ujednolicona 
forma o�wietlenia ulic). 

 
2. Dopuszcza si� umieszczenie reklam na terenach 

publicznych na elewacjach budynków u�yteczno�ci 
publicznej (budynek klubowy, hotel) o ograniczonej 
powierzchni do 9 m2. 

 
3. Zakaz lokalizacji stacji telefonii komórkowej (wie� 

antenowych) na całym obszarze opracowania planu. 
 
 

§ 9. USTALENIE PARAMETRÓW I WSKA �NIKÓW 
KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM USTALENIE 
LINII ZABUDOWY, GABARYTÓW OBIEKTÓW ORAZ 
INTENSYWNO�CI ZABUDOWY. 
 
(Patrz ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu) 
 

§ 10. OKRE�LENIE GRANIC ORAZ 
SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZAGRO �ONYCH 
POWODZI�. 
 

1. Na obszarze opracowania znajduje si�, zgodnie z 
symbolik� planu obszar bezpo�redniego zagro�enia 
powodzi� obejmuj�cy swoim zasi�giem obszar pasa 
wzdłu� koryta rzeki W�skiej w którym obowi�zuje zakaz: 
 

- Wykonywania urz�dze� wodnych oraz wznoszenia 
obiektów budowlanych, 

 
- Sadzenia drzew lub krzewów, z wyj�tkiem plantacji 

wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 
ro�linno�ci stanowi�cej element zabudowy 
biologicznej dolin rzecznych lub słu��cej do 
wzmacniania brzegów lub obwałowa�, 

 
- Zmiany ukształtowania terenu, składowania 

materiałów oraz wykonywania robót z wyj�tkiem 
zwi�zanych z regulacj� lub utrzymaniem wód a tak�e 
utrzymaniem lub odbudow�, rozbudow� lub 
przebudow� wałów przeciwpowodziowych wraz z ich 
infrastruktur�. 

 
2. Regionalny Zarz�du Gospodarki Wodnej w 

Gda�sku mo�e, w drodze decyzji, zwolni� od w/w 
zakazów, wskaza� sposób uprawy i zagospodarowania 
gruntów oraz rodzaje upraw wynikaj�ce z wymaga� 
ochrony przed powodzi�, nakaza� usuni�cie drzew lub 
krzewów. 

 
3. Regionalny Zarz�du Gospodarki Wodnej w 

Gda�sku mo�e wyrazi� zgod� na lokalizacj� urz�dze� 
zwi�zanych z realizacj� 18 dołkowego pola golfowego w 
strefie zalewowej rzeki W�skiej. 

 
§ 11. OKRE�LENIE SZCZEGÓŁOWYCH 

WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
ORAZ OGRANICZENIA W ICH U�YTKOWANIU W TYM 
ZAKAZ ZABUDOWY. 
 
(Patrz ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu). 
 

§ 12. USTALANIE ZASAD BUDOWY SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI. 
 

I. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej 
terenu: 
 

1. Ustala si�, �e obsługa komunikacyjna terenu 
obj�tego opracowaniem oparta b�dzie o istniej�c� drog� 
powiatow� w klasie KDL (poza opracowaniem planu) od 
której bierze pocz�tek projektowana: 
 

- ulica o klasie dojazdowej, która stanowi własno�� 
inwestora, (oznaczona na rysunku planu symbolem 
KD.D), 

 
 
 



/��������;���D"�E�
<"���(D�%�C�<C� �=��">FC�������#"����.�-�� � �"�����A���
�

>�A�6.�>

- ulice wewn�trzne, które stanowi� własno�� 
inwestora, (oznaczone na planie symbolem KD.W. 

 
2. Na terenie obj�tym planem ustala si� obowi�zek 

zapewnienia miejsc parkingowych w ilo�ci nie mniejszej 
ni�: 
 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min. 
1 miejsce parkingowe na 1 gospodarstwo domowe 
plus miejsce postojowe w gara�u, 

 
- dla usług podstawowych 1 miejsce na 10 m2 

powierzchni usługowej lecz nie mniej ni� 5 miejsc na 
obiekt, 

 
- dla usług hotelowych min. 1 miejsce na pokój i 

dodatkowe miejsca postojowe dla obsługi hotelu, 
 
- dla zabudowy apartamentowo-mieszkaniowej min. 

1 miejsce postojowe na apartament. 
 

§ 13. USTALANIE ZASAD BUDOWY SYSTEMÓW 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 
 

1. Ustala si�, �e obszar b�dzie wyposa�ony w 
systemy infrastruktury technicznej, które znajdowa� si� 
b�d� w liniach rozgraniczaj�cych poszczególnych ulic 
poza pasem jezdni, w wyznaczonych pasach 
technicznych lub w pasie jezdni, na terenach 
wynikaj�cych z lokalizacji uzgodnionych na etapie 
projektowania. 

 
2. Infrastruktura, o której mowa dotyczy linii i urz�dze� 

technicznych z ni� zwi�zanych dla sieci: 
 
  a) elektroenergetycznej przesyłowej i o�wietleniowej, 
 
  b) wodoci�gowej, 
 
  c) kanalizacji sanitarnej, 
 
  d) sieci ciepłowniczej, 
 
  e) sieci telefonicznej, 
 
  f) kanalizacji deszczowej. 
 

3. Zasady obsługi: 
 
  a) zaopatrzenie w wod� z miejskiej sieci wodoci�gowej, 
 
  b) odprowadzenie �cieków do miejskiej kanalizacji 

sanitarnej, 
 
  c) z terenów zabudowy gospodarczej słu��cej obsłudze 

pola golfowego (budynek gara�owo-gospodarczy wraz 
z stacj� obsługi pojazdów zwi�zanych z utrzymaniem 
pola golfowego oraz stacji paliw) �cieki nale�y 
podczyszcza� we własnych urz�dzeniach 

podczyszczaj�cych stosownie do wymogów 
obowi�zuj�cych w tym zakresu norm, a tak�e gestora 
miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 
  d) odprowadzenie wód deszczowych w granicach 

własnych działki, wody opadowe i roztopowe z 
powierzchni szczelnych terenów komunikacji 
drogowej, z powierzchni placów utwardzonych 
(parkingów) powoduj�cych zanieczyszczenia wód 
opadowych przed odprowadzeniem do gruntu i wód 
powierzchniowych wymagaj� oczyszczenia zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami i odprowadzane b�d� za 
pomoc� kanalizacji deszczowej do zbiornika 
retencyjnego zlokalizowanego na terenie US1, 

 
  e) zaopatrzenie w energi� elektryczn� sieci� kablow� 

według warunków wydanych przez gestora sieci, 
 
  f) zaopatrzenie w ciepło z centralnych �ródeł 

zlokalizowanych w obiektach: 
lokalizacja w budynku hotelu, lub w budynku 
administracyjnym (ogrzanie stref MN1, MN3, UA, UH) 
w budynku gospodarczym ogrzanie stref (MN3 i U), 

 
  g) dopuszcza si� instalacj� indywidualnych �ródeł ciepła 

spełniaj�cych warunki niskiej emisji spalin i nie 
naruszaj�cych ładu przestrzennego (np. pompy ciepła, 
i baterie słoneczne). 

 
4. Dopuszcza si� mo�liwo�ci: ogrzewanie eta�owe 

budynków jednorodzinnych wykorzystuj�ce �ródła energii 
o ograniczonej emisji spalin do �rodowiska, preferowane 
ogrzewanie energi� elektryczn� lub gazem (zbiornik pod 
ziemi�). 

 
5. Gromadzenie odpadów stałych b�dzie si� odbywało 

(zgodnie z obowi�zuj�c� ustaw� o odpadach i przyj�t� 
polityk� gminy w tym zakresie) w miejscach 
wyznaczonych w granicach własno�ci lub u�ytkowania 
terenu, segregacja odpadów nast�powa� b�dzie w 
miejscu ich powstania, odpady komunalne wywo�one, 
poprzez słu�by wyspecjalizowanych przedsi�biorstw, do 
zakładu utylizacji odpadów. 

 
§ 14. USTALANIE SPOSOBU I TERMINU 

TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA,  URZ�DZENIA I 
U�YTKOWANIA TERENÓW. 
 
(Patrz ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu). 
 

§ 15. USTALANIE STAWEK PROCENTOWYCH NA 
PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SI 	 OPŁAT	, 
O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O 
PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM. 
 
(Patrz ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu). 
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Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w 
obr�bie geodezyjnym Zielony Gr �d 

 
1. Numer i symbol jednostki 

urbanistycznej MN 1 01 

 
2. Powierzchnia                                                                                         6,8153 ha 
 
3. Funkcja główna 1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj�ca o niskiej intensywno�ci zabudowy 
Funkcja towarzysz�ca 2. dopuszcza si� wprowadzenie usługi podstawowej na wydzielonej działce 

3. dopuszcza si� wydzielenie działek pod zabudow� bli�niacz� 
 
4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. linie zabudowy: nieprzekraczalne w odległo�ci 9 m od kraw�dzi jezdni KD.D.1 (6 m od granicy 
działki) i 8.25 m od kraw�dzi jezdni KD.W.3 (6 m od granicy działki) 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 

1. wielko�� działek min 800 m² 
2. wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 25 % 
3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50 % 
4. intensywno�� zabudowy: maksymalna 0,25 dla działek 800 m² i maksymalna 0,25 dla działek 

powy�ej 800 m² 
5. wysoko�� zabudowy: maksymalnie 9.0 m do kalenicy od poziomu terenu 
6. liczba kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2 w tym u�ytkowe poddasze 
7. poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego: maksymalnie 0.45 m n.p. terenu 
8. piwnica - dopuszcza si� podpiwniczenia budynku 
9. kształt dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu 20º - 45º, z mo�liwo�ci� 

realizacji lukarn lub okien połaciowych 
10. układ kalenic głównych: równoległe lub prostopadłe do ulicy w poszczególnych zespołach 

zabudowy 
11. pokrycie dachu dachówk� ceramiczn� w kolorze naturalnym lub br�zowym 
12. gara� w kubaturze budynku mieszkalnego lub na granicy mi�dzy działkami s�siednimi 
13. elewacje budynków jednorodzinnych poło�onych wzdłu� ulicy KD.D.1, KD.W.1 stanowi� 

przestrze� publiczn� i winny reprezentowa� wysokie walory architektoniczne 
 
6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1. ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki 
na 50 % 

2. ochrona i utrzymanie istniej�cych terenów zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie� w 
sposób zgodny z zasadami ochrony �rodowiska (przy minimalnej degradacji istniej�cej zieleni i 
wycince drzew) 

3. zachowanie istniej�cego starodrzewu 
 
7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. elewacje budynków realizowane wzdłu� ulic dojazdowych w ramach zabudowy działek stanowi� 
b�d� domkni�cie przestrzeni publicznej i winny reprezentowa� wysokie walory architektoniczne 
(patrz punkt 13 zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy) 

2. ogrodzenia działek od strony ulicy dojazdowej i wewn�trznej stanowi� b�d� przestrze� publiczn� 
(ustala si� wysoko�� ogrodzenia max 1,2 m - z cokołem). Zaleca si� standaryzacj� gabarytów i 
rodzaju ogrodze�. Dopuszcza si� wykonanie ogrodze� z zieleni (�ywopłot) 

3. Granice działek s�siaduj�cych z terenami US1 dopuszcza si� bez trwałego wygrodzenia 
4. Maksymalna wysoko�� ogrodzenia od drogi lokalnej (ulica Sprzymierzonych) do 2.5 m 

ogrodzenie wraz z cokołem 
 
8. Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. szeroko�� frontu działki wynosi minimum 22 m przy działkach prostok�tnych, 15 m przy działkach 
trapezowych 

2. powierzchnia działek min 800 m² 
3. orientacyjny podział terenu na działki pokazano na rysunku planu 

 
9. Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. ka�da działka b�dzie miała zabezpieczony dojazd z drogi dojazdowej lub wewn�trznej 

2. miejsca postojowe w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej 
realizowa� na terenie własnej działki (minimum jedno miejsce postojowe w gara�u i jedno na 
podje�dzie do gara�u) 

 

10. Zasady obsługi uzupełniaj �cej/ 
in�ynieryjnej 

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci elektroenergetycznej, 
2. zaopatrzenie w wod� - wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada� podł�czenie do sieci 

wodoci�gowej miejskiej 
3. odprowadzenie �cieków - do kanalizacji sanitarnej miejskiej 
4. odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie własnej działki lub do kanalizacji 

deszczowej 
5. zaopatrzenie w ciepło - ogrzewanie z centralnego �ródła zewn�trznego zlokalizowanego w 

obiekcie hotelowym (strefa UH1) lub administracyjnym strefa (UA), dopuszcza si� ogrzewanie 
indywidualnie eta�owe wykorzystuj�ce �ródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszcze� do 
�rodowiska (pompy ciepła, baterie słoneczne) 

6. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami na zasadach przyj�tych na terenie 
gminy 

7. wyznacza si� 2 metrowy pas terenu na prowadzenie infrastruktury technicznej (sieci 
wodoci�gowej i kanalizacyjnej miejskiej) wraz z lokalizacj� przepompowni na granicy działek z 
ulic� Sprzymierzonych 

 

11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 % dla całego terenu MN 1 
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Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie 
geodezyjnym Zielony Gr �d 

 
1. Numer i symbol jednostki 
urbanistycznej MN 2 02 

 
2. Powierzchnia                                                                                                    7,7715 ha 

 
3.Funkcja główna 1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj�ca o niskiej intensywno�ci zabudowy 
Funkcja towarzysz�ca 1. dopuszcza si� wprowadzenie usługi podstawowej na wydzielonej działce 

2. dopuszcza si� wydzielenie działek pod zabudow� bli�niacz� 

 
4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. lnie zabudowy: nieprzekraczalne w odległo�ci 9 m od kraw�dzi jezdni KD.D.1 (6 m od granicy 
działki) i 8.25 m od kraw�dzi jezdni KD.W.3 (6 m od granicy działki) 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 
 

1. wielko�� działek min 800 m² 
2. wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - maksymalnie 25 % 
3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:50 % 
4. intensywno�� zabudowy: maksymalna 0,25 dla działek 800 m² i 0,25 dla działek powy�ej 800 m² 
5. wysoko�� zabudowy: maksymalnie 9.0 m do kalenicy od poziomu terenu 
6. liczba kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2 w tym u�ytkowe poddasze 
7. poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego: maksymalnie 0.45 m n.p. terenu 
8. piwnica - dopuszcza si� podpiwniczenia budynku 
9. kształt dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu 20º - 45º, z mo�liwo�ci� realizacji 

lukarn lub okien połaciowych 
10. układ kalenic głównych: równoległe lub prostopadłe do ulicy w poszczególnych zespołach 

zabudowy 
11. pokrycie dachu dachówk� ceramiczn� w kolorze naturalnym lub br�zowym 
12. gara� w kubaturze budynku mieszkalnego lub na granicy mi�dzy działkami s�siednimi 
13. elewacje budynków jednorodzinnych poło�onych wzdłu� ulicy KD.D.1, KD.W.1 stanowi� 

przestrze� publiczn� i winny reprezentowa� wysokie walory architektoniczne 
 

6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1. ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki na 
50 % 

2. ochrona i utrzymanie istniej�cych terenów zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie� w 
sposób zgodny z zasadami ochrony �rodowiska (przy minimalnej degradacji istniej�cej zieleni i 
wycince drzew) 

3. zachowanie istniej�cego starodrzewu 
 

7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. elewacj� budynków realizowane wzdłu� ulic dojazdowych w ramach zabudowy działek stanowi� 
b�d� domkni�cie przestrzeni publicznej i winny reprezentowa� wysokie walory architektoniczne 
(patrz punkt 13 zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy) 

2. ogrodzenia działek od strony ulicy dojazdowej i wewn�trznej stanowi� b�d� przestrze� publiczn� 
(ustala si� wysoko�� ogrodzenia max 1,2 m wraz z cokołem). Zaleca si� standaryzacj� gabarytów i 
rodzaju ogrodze� Dopuszcza si� wykonanie ogrodze� z zieleni (�ywopłot). Granice działek 
s�siaduj�cych z terenami US1 dopuszcza si� bez trwałego wygrodzenia. 

3. Maksymalna wysoko�� ogrodzenia od drogi lokalnej (ulica Sprzymierzonych) do 2.5 m ogrodzenia 
wraz z cokołem 

 

8. Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. szeroko�� frontu działki wynosi minimum 22 m przy działkach prostok�tnych, 15 m przy działkach 
trapezowych 

2. powierzchnia działek min 800 m² 
3. orientacyjny podział terenu na działki pokazano na rysunku planu 

 
9. Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. ka�da działka b�dzie miała zabezpieczony dojazd z drogi dojazdowej lub wewn�trznej 

2. miejsca postojowe w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej 
realizowa� na terenie własnej działki (minimum jedno miejsce postojowe w gara�u i jedno na 
podje�dzie do gara�u) 

 

10. Zasady obsługi uzupełniaj �cej 
uzupełniaj �cej / in �ynieryjnej  

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci elektroenergetycznej, 
2. zaopatrzenie w wod� - wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada� podł�czenie do sieci 

wodoci�gowej miejskiej 
3. odprowadzenie �cieków - do kanalizacji sanitarnej miejskiej 
4. odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie własnej działki lub do kanalizacji 

deszczowej 
5. zaopatrzenie w ciepło - ogrzewanie z centralnego �ródła zewn�trznego zlokalizowanego w obiekcie 

usytuowanym na terenie strefy administracyjnej UA lub na terenie strefy usługowej U, dopuszcza si� 
ogrzewanie indywidualnie eta�owe wykorzystuj�ce �ródła energii o ograniczonej emisji 
zanieczyszcze� do �rodowiska (pompy ciepła, baterie słoneczne) 

6. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami na zasadach przyj�tych na terenie 
gminy 

7. wyznacza si� 2 metrowy pas terenu na prowadzenie infrastruktury technicznej (sieci wodoci�gowej i 
kanalizacyjnej miejskiej) wraz z lokalizacj� przepompowni na granicy działek z ulic� 
Sprzymierzonych 

 
11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 % dla całego terenu MN 2 
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Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy 
Pasł�k w obr �bie geodezyjnym Zielony Gr �d 

 
1.Numer i symbol jednostki 
urbanistycznej MN 3 03 

 
2. Powierzchnia                                                                                                      3,1433 ha 

 
3.Funkcja główna 1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj�ca o niskiej intensywno�ci zabudowy 

 
4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. lnie zabudowy: nieprzekraczalne w odległo�ci 9 m od kraw�dzi jezdni KD.D.1 (6 m od granicy 
działki) i 8.25 m od kraw�dzi jezdni KD.W.2 (6 m od granicy działki) 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 

1. wielko�ci działek - min 1500 m² 
2. wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - maksymalnie 25 % 
3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60 % 
4. intensywno�� zabudowy, maksymalna: 0,25 
5. wysoko�� zabudowy: maksymalnie: 9.0 m do kalenicy od poziomu terenu 
6. liczba kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2 w tym u�ytkowe poddasze 
poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego: maksymalnie 0.45 m n.p. terenu 
8. piwnica - dopuszcza si� podpiwniczenia budynku 
9. kształt dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu 20º - 45º z mo�liwo�ci� realizacji 

lukarn lub okien połaciowych 
10. układ kalenic głównych: równoległe lub prostopadłe do ulicy w poszczególnych zespołach 

zabudowy 
11. pokrycie dachu dachówk� ceramiczn� w kolorze naturalnym lub br�zowym 
12. gara� w kubaturze budynku mieszkalnego 
13. elewacje budynków jednorodzinnych poło�onych wzdłu� ulicy KD.D.1, KD.W.2 stanowi� 

przestrze� publiczn� i winny reprezentowa� wysokie walory architektoniczne 
 

6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki na 
60 % 

2. ochrona i utrzymanie istniej�cych terenów zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie� w 
sposób zgodny z zasadami ochrony �rodowiska (przy minimalnej degradacji istniej�cej zieleni i 
wycince drzew) 

3. zachowanie istniej�cego starodrzewu 
 

7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. elewacj� budynków realizowane wzdłu� ulic dojazdowych w ramach zabudowy działek stanowi� 
b�d� domkni�cie przestrzeni publicznej i winny reprezentowa� wysokie walory architektoniczne 
(patrz punkt 13 zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy) 

2. ogrodzenia działek od strony ulicy dojazdowej i wewn�trznej stanowi� b�d� przestrze� publiczn�. 
Ustala si� wysoko�� ogrodzenia max 1,2 m wraz z cokołem. Zaleca si� standaryzacj� gabarytów i 
rodzaju ogrodze�. 

   Dopuszcza si� ogrodzenia z zieleni (�ywopłot) 
3. Maksymalna wysoko�� ogrodzenia od drogi lokalnej (ulica Sprzymierzonych) do 2.5 m ogrodzenie 

wraz z cokołem 
 

8. Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. szeroko�� frontu działki wynosi minimum 24 m w przypadku działek prostok�tnych, 16 m w 
przypadku działek trapezowych 

2. powierzchnia działek min 1500 m² 
3. orientacyjny podział terenu na działki pokazano na rysunku planu 

 

9. Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. ka�da działka b�dzie miała zabezpieczony dojazd z drogi dojazdowej lub wewn�trznej 
2. miejsca postojowe w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej 

realizowa� na terenie własnej działki (minimum jedno miejsce postojowe w gara�u i jedno na 
podje�dzie do gara�u) 

 

10. Zasady obsługi uzupełniaj �cej/  
in�ynieryjnej 

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci elektroenergetycznej, 
2. zaopatrzenie w wod� - wszystkie obiekty mieszkalne winny posiada� podł�czenie do sieci 

wodoci�gowej miejskiej 
3. odprowadzenie �cieków - do kanalizacji sanitarnej miejskiej, 
4. odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie własnej działki lub do kanalizacji 

deszczowej 
5. zaopatrzenie w ciepło - ogrzewanie z centralnego �ródła zewn�trznego zlokalizowanego w obiekcie 

hotelowym (strefa UH1) lub administracyjnym (strefa UA), dopuszcza si� ogrzewanie indywidualnie 
eta�owe wykorzystuj�ce �ródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszcze� do �rodowiska (pompy 
ciepła, baterie słoneczne) 

6. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami na zasadach przyj�tych na terenie 
gminy 

7. wyznacza si� 2 metrowy pas terenu na prowadzenie infrastruktury technicznej (sieci wodoci�gowej i 
kanalizacyjnej miejskiej) na granicy działek z ulic� Sprzymierzonych 

Uwaga: na działce zabudowy jednorodzinnej stykaj�cej si� z terenem przeznaczonym pod teren 
trafostacji, nale�y ustanowi� słu�ebno�� przej�cia linii energetycznej kablowej z obiektu trafostacji do 
ulicy KD.W.2 

 

11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 % dla całego terenu MN 3 
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Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie 
geodezyjnym Zielony Gr �d 

 
1.Numer i symbol jednostki 

urbanistycznej MW 04 

 
2. Powierzchnia                                                                                                         0,5524 ha 

 
3.Funkcja główna 1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna istniej�ca wraz z niezb�dn� zabudow� gospodarcz� 

 
4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. linia zabudowy: nieprzekraczalna w odległo�ci 9 m od kraw�dzi jezdni KD.D.1 (6 m od granicy 
działki) 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 
 

1. wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - 0.15 
2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 80 % 
3. intensywno�� zabudowy - bez zmian 
4. wysoko�� zabudowy - bez zmian 
5. liczba kondygnacji nadziemnych - bez zmian 
6. poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego - bez zmian 
7. kształt dachu - bez zmian 
8. pokrycie dachu - dopuszcza si� wymian� pokrycia dachowego (dachówka), zaleca si� wymian� 

cz��ci pokrycia budynku gospodarczego z eternitu na dachówk� w kolorze naturalnym lub 
br�zowym 

9. zaleca si� otynkowanie budynku gospodarczego 
10. dopuszcza si� wymian� stolarki drzwiowej i okiennej 

 
6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki na 
80 % 

2. ochrona i utrzymanie istniej�cych terenów zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie� w 
sposób zgodny z zasadami ochrony �rodowiska (przy najmniejszej degradacji istniej�cej zieleni i 
wycince drzew) 

3. zachowanie istniej�cego starodrzewu 
 

7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. elewacja szczytowa budynku usytuowana wzdłu� ulicy dojazdowej stanowi� b�dzie przestrze� 
publiczn� 

2. ogrodzenie działki od strony ulicy dojazdowej stanowi� b�dzie domkni�cie przestrzeni publicznej 
(ustala si� wysoko�� ogrodzenia max 1,5 m wraz z cokołem) 

 
8. Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. Nie zachodzi potrzeba nowego podział terenu. 

 
9. Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. działka ma zabezpieczony dojazd z drogi dojazdowej 

2. miejsca postojowe w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej 
realizowa� na terenie własnej działki (ilo�� miejsce postojowe winna odpowiada� ilo�ci mieszka�) 

 
10. Zasady obsługi uzupełniaj �cej 
(in�ynieryjnej) 

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - budynek posiada podł�czenie do sieci elektroenergetycznej 
2. zaopatrzenie w wod� - budynek posiada podł�czenie do sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej 

miejskiej 
3. odprowadzenie �cieków - do zbiornika bezodpływowego 
4. odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie działki 
5. zaopatrzenie w ciepło - posiada ogrzewanie z własnego �ródła ciepła 
6. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami na zasadach przyj�tych na terenie 

gminy 
 

11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 0 % dla całego terenu MW. 
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Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie 

geodezyjnym Zielony Gr �d 
 

1.Numer i symbol jednostki 
urbanistycznej US 1 05 

 
2. Powierzchnia                                                                                                     70,8758 ha 

 
3. Funkcja główna 1. teren 18 dołkowego pola golfowego 

 
4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. ustala si� stref� ochronn� od terenów TK wynosz�c� 20 m od torów kolejowych relacji Olsztyn - 
Gda�sk bez mo�liwo�ci sytuowania urz�dze� do gry w golfa 

2. ustala si� obszar bezpo�redniego zagro�enia powodzi� rzeki W�skiej jak na rysunku planu - symbol 
ZZ. Warunki realizacji w obszarze bezpo�redniego zagro�enia powodzi� zgodnie z paragrafem 10 
ustale� planu 

3. ustala si� funkcj� terenów zielonych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL 
 

5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 
 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ochrony �rodowiska (przy minimalnej ingerencji w 
istniej�c� ziele� i wycink� drzew) 

2. wykonanie ekranu akustycznego w postaci naturalnego nasypu ziemnego od strony terenów 
kolejowych lub pasa zieleni izolacyjnej z mo�liwo�ci� usytuowania na granicy pasa bariery 
d�wi�kochłonnej wysoko�ci do 8 m 

3. dopuszcza si� realizacje, od strony drogi E7 na terenie działki przeznaczonej pod 18 dołkowe pole 
golfowe, no�ników reklamowych umieszczonych w polu widzenia u�ytkownika drogi i pasa�erów 
poci�gów relacji Gda�sk - Olsztyn 

4. dopuszcza si� wycink� zadrzewie� dla prawidłowej organizacji funkcji pola golfowego 
5. wykonanie dodatkowych zielonych nasadze� zamiennych w ramach kształtowania zieleni 

krajobrazowej 
6. kształtowanie zieleni krajobrazowej dostosowa� do standardów 18 dołkowego pola golfowego 
7. dopuszcza si� realizacje na terenie pola golfowego zbiorników retencyjnych 
8. wyznacza si� stref� ochronn� dla linii 15KV przebiegaj�c� z południowego zachodu na południowy 

wschód szer. 14 m (po 7 m od osi linii) - bez prawa lokalizacji obiektów budowlanych w strefie 
9. lokalizacj� urz�dze� zwi�zanych z realizacj� 18 dołkowego pola golfowego w strefie zalewowej 

rzeki W�skiej uzale�nia si� od zgody Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej w Gda�sku 
 

6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ochrony krajobrazu kulturowego (wykonanie 
wcze�niejszych bada� archeologicznych na obszarze wskazanym przez Urz�d Konserwatorski i w 
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków) 

2. ochrona i utrzymanie istniej�cych terenów zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie� w 
sposób zgodny z zasadami ochrony �rodowiska (przy minimalnej ingerencji w istniej�c� ziele� i 
wycink� drzew) 

3. zachowanie istniej�cego starodrzewu 
4. zachowanie zieleni urz�dzonej wzdłu� cieków wodnych i ochrona istniej�cych cieków wodnych 

 
7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. wydzielenie pola golfowego od strony północno-zachodniej, stanowi� b�dzie przestrze� publiczn�. 
Dopuszcza si� wysoko�� ogrodzenia do 3 m - ogrodzenie d�wi�kochłonne 

 
8.Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. dost�pno�� do 18-to dołkowego pola golfowego odbywa� si� b�dzie z drogi lokalnej Elbl�g - Pasł�k 

(ul. Sprzymierzonych) poprzez wjazd główny (droga dojazdowa KD.D1) do parkingu. 
 

9. Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. nie ustala si� zasad podziału terenu 

 
10. Szczegółowe warunki 
zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w tym zakaz zabudowy 

1. zakaz zabudowy budynkami gospodarczymi nie zwi�zanymi z funkcj� główn� 
2. Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów architektury ogrodowo-rekreacyjnej oraz niezb�dnej liczby toalet 

 
11. Zasady obsługi uzupełniaj �cej/ 
in�ynieryjnej 

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci elektroenergetycznej, Teren b�dzie wyposa�ony w sie� 
energetyczn� słu��c� o�wietleniu terenu 

2. odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie  
3. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami obowi�zuj�cymi na terenie gminy 
4. dopuszcza si� realizacj� urz�dze� melioracyjnych, zraszaj�cych i przepompowni zwi�zanych z 

u�ytkowaniem i eksploatacj� pola golfowego 
 

12. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 % dla całego terenu US 1 
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Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie 

geodezyjnym Zielony Gr �d 
 

1. Numer i symbol jednostki 
urbanistycznej US 2 06 

 
2. Powierzchnia                                                                                                      8,3196 ha 

 
3.Funkcja główna 1. teren 6 dołkowego treningowego pola golfowego „Akademia golfa” 
Funkcja towarzysz�ca 2. wyklucza si� 

 
4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. linie zabudowy: nieprzekraczalne w odległo�ci 20.0 m od kraw�dzi drogi Pasł�k - Elbl�g i w 
odległo�ci 9 m od kraw�dzi jezdni dojazdowej KD.D.1 (jak na rysunku planu) 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 
 

1. wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 10 % 
2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 90 % 
3. intensywno�� zabudowy: maksymalna - 0.5 
4. wysoko�� zabudowy, maksymalna: do 5 m, do kalenicy od poziomu terenu 
5. kształt dachu - nie okre�la si� 
6. krycie dachu - w wypadku dachu dwuspadowego kryty dachówk� w kolorze naturalnym lub 

br�zowym 
7. dopuszcza si� zadaszenie cz��ci stanowisk treningowych i realizacj� budynku instruktora akademii 

golfa wraz z zapleczem sanitarnym 
 

6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ochrony krajobrazu kulturowego - wykonanie 
wcze�niejszych bada� archeologicznych na obszarze wskazanym przez Urz�d Konserwatorski i w 
uzgodnieniu z Konserwatorskim Zabytków 

2. ochrona i utrzymanie istniej�cych terenów zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie� w 
sposób zgodny z zasadami ochrony �rodowiska (przy najmniejszej degradacji istniej�cej zieleni i 
wycince drzew) 

3. zachowanie istniej�cego starodrzewu 
4. wykonanie pasa zieli izolacyjnej - �ywopłotu od strony północno - zachodniej (zabudowa 

mieszkaniowa) od strony północno-wschodniej (droga Elbl�g - Pasł�k) od strony południowo - 
wschodniej (zabudowa jednorodzinna) i południowej (parkingi) 

 
7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. wygrodzenie fragmentu pola golfowego od strony północno-wschodniej (droga Elbl�g - Pasł�k), ul. 
Sprzymierzonych, stanowi� b�dzie przestrze� publiczn�. Ustala si� wysoko�� ogrodzenia max 3 m, z 
mo�liwo�ci� usytuowania barier d�wi�kochłonnych 

 
8. Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. teren 6-cio dołkowego treningowego pola golfowego skomunikowany b�dzie z drog� Elbl�g - Pasł�k 

(ul. Sprzymierzonych) poprzez drog� dojazdow� KD.D.1 i parking KS poło�ony w bezpo�rednim 
s�siedztwie terenu pola treningowego 

 
9. Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. nie ustala si� zasad podziału terenu 

 
10. Szczegółowe warunki 
zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w tym zakaz zabudowy 

1. zakaz zabudowy budynkami gospodarczymi nie zwi�zanymi z funkcj� główn� 

 
11. Zasady obsługi uzupełnia-
j�cej/in �ynieryjnej 

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci elektroenergetycznej, 
2. zaopatrzenie w wod� - z sieci wodoci�gowej miejskiej 
3. odprowadzenie �cieków - do kanalizacji sanitarnej miejskiej 
4. odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie działki 
5. zaopatrzenie w ciepło - nie dotyczy 
6. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
7. wyznacza si� 2 metrowy pas terenu na prowadzenie infrastruktury technicznej (sieci wodoci�gowej i 

kanalizacyjnej miejskiej i energetycznej) na granicy działek z ulic� Sprzymierzonych 
8. dopuszcza si� realizacj� urz�dze� melioracyjnych i zraszaj�cych zwi�zanych z u�ytkowaniem i 

eksploatacj� pola golfowego 
 

12. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 % dla całego terenu US 2 
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Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie 

geodezyjnym Zielony Gr �d 
 

1.Numer i symbol jednostki 
urbanistycznej UH 07 

 
2. Powierzchnia                                                                                                        2,1488 ha 

 
3.Funkcja główna 1. hotelowa lub apartamentowo-mieszkalna 
Funkcja towarzysz�ca 2. wyklucza si� 

 
4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego  

1. linie zabudowy: nieprzekraczalne w odległo�ci 9 m od kraw�dzi jezdni KD.D.1, (6 m od granicy 
działki). Pozostałe odległo�ci zgodnie z obowi�zuj�cymi warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

 
budynek hotelowy 

1. usytuowanie budynku głównego - pozostawia si� inwencji projektanta przy zachowaniu warunków 
technicznych 

2. usytuowanie zaplecza gospodarczego - pozostawia si� inwencji projektanta przy zachowaniu 
warunków technicznych 

3. wysoko�� zabudowy, maksymalna: 15.0 m do kalenicy od poziomu terenu (przy budynku 
niepodpiwniczonym) i 13.5 m wysoko�� do kalenicy od poziomu terenu (przy budynku 
podpiwniczonym) 

4. liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 4 w tym u�ytkowe poddasze 
budynki apartamentowo-mieszkalne 

1. usytuowanie - pozostawia si� inwencji projektanta przy zachowaniu warunków technicznych 
2. wysoko�� zabudowy, maksymalna: 15 m do kalenicy od poziomu terenu (przy budynku 

niepodpiwniczonym) i 13.5 m wysoko�� do kalenicy od poziomu terenu (przy budynku 
podpiwniczonym) 

3. liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 4 w tym u�ytkowe poddasze 
zasady wspólne 

1. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25 % 
2. intensywno�� zabudowy, maksymalna: 1.5 
3. wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - maksymalnie 60 % 
4. kształt dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy o k�cie nachylenia 20 º- 45º 
5. pokrycie dachu dachówk� ceramiczn� w kolorze naturalnym lub br�zowym 
6. poziom posadowienia parteru budynku - maksymalnie 1,2 m 
7. elewacje budynków zabudowy hotelowej i apartementowo-mieszkaniowej stanowi� przestrze� 

publiczn� i winny reprezentowa� wysokie walory architektoniczne 
7. projekt zagospodarowania działki hotelu i zabudowy apartementowo-mieszkaniowej winien 

przewidywa� wydzielenie terenów słu��cych do rekreacji i wypoczynku (basenów, kortów 
tenisowych oraz obiektów małej architektury) 

9. miejsca postojowe zarówno dla zabudowy hotelowej i apartementowo-mieszkaniowej zlokalizowa� 
na powierzchni terenu lub gara�ach podziemnych 

5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 

10. ilo�� miejsc postojowych winna odpowiada� ilo�ci pokoi hotelowych i mieszka� w zabudowie 
apartamentowo-mieszkalnej jak równie� zapewni� miejsca postojowe dla personelu hotelowego i 
obsługi 

 
6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ochrony krajobrazu kulturowego - wykonanie 
wcze�niejszych bada� archeologicznych na obszarze wskazanym przez Urz�d Konserwatorski i w 
uzgodnieniu z Konserwatorskim Zabytków 

2. ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki na 
25 % 

3. ochrona i utrzymanie istniej�cych terenów zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie� w 
sposób zgodny z zasadami ochrony �rodowiska (przy minimalnej degradacji istniej�cej zieleni i 
wycince drzew) 

4. zachowanie istniej�cego starodrzewu 
 

7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. przy projektowaniu zagospodarowania terenu działki hotelu i zabudowy apartamentowo-
mieszkaniowej nale�y d��y� do wydzielenia terenów pod trawniki, miejsca wypoczynku, fontanny, 
itp. 

2. ogrodzenia działki zabudowy hotelowej i apartamentowo-mieszkaniowej od strony ulicy dojazdowej 
stanowi� b�dzie przestrze� publiczn� 

 
9. Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. dojazd do budynku hotelu z drogi lokalnej Elbl�g - Pasł�k (ul. Sprzymierzonych) drog� dojazdow� 

KD.D.1 
 

8. Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. nie ustala si� zasad podziału terenu 

9. Szczegółowe warunki 
zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w tym zakaz zabudowy 

1. zakaz zabudowy gospodarczej wolnostoj�cej 
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10. Zasady obsługi uzupełniaj �cej/ 
in�ynieryjnej 

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci elektroenergetycznej, 
2. zaopatrzenie w wod� - hotelu jak i zabudowy apartamentowo-mieszkalnej z sieci wodoci�gowej 

miejskiej 
3. odprowadzenie �cieków - do kanalizacji sanitarnej miejskiej, 
4. odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie własnej działki lub do kanalizacji 

deszczowej 
5. zaopatrzenie w ciepło - w budynku hotelu zlokalizowa� i zrealizowa� kotłowni� centralnego 

ogrzewania z moc� grzewcz� do ogrzania budynku hotelu i budynków apartamentowo-
mieszkalnych z mo�liwo�ci� podł�czenia budynków jednorodzinnych w strefach MN1, MN3 oraz 
budynki usługowo-administracyjne w strefie UA 

6. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami na zasadach przyj�tych na terenie 
gminy 

Uwaga: na działce zabudowy hotelowo mieszkaniowej i apartamentowej stykaj�cej si� z terenem 
przeznaczonym pod teren trafostacji i granicz�cym ze stref� MN1 nale�y ustanowi� słu�ebno�� 
przej�cia linii energetycznej kablowej z obiektu trafostacji do ulicy KD.D.1 

 
11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 % dla całego terenu UH 1 
 
 
 

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w 
obr�bie geodezyjnym Zielony Gr �d 

 
1.Numer i symbol jednostki 

urbanistycznej UA 08 

 
2. Powierzchnia                                                                                                       0,7737 ha 
 
3.Funkcja główna 1. administracja 18 dołkowego pola golfowego i usługowo-mieszkaniowa 
Funkcja towarzysz�ca 1. usługa sklep z akcesoriami do gry w golfa, pomieszczenia klubu, pomieszczenia go�cinne, 

restauracja z zapleczem kuchennym, sauna, basen itp. 
 
4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. linie zabudowy: nieprzekraczalne w odległo�ci 9 m od kraw�dzi jezdni KD.D.1 (6 m od granicy 
działki) 

2. obiekt lokalizowa� elewacj� frontow� do drogi dojazdowej KD.D.1 
 
5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 
 

1. usytuowanie - dopuszcza si� usytuowanie budynku w gł�bi działki równolegle do granicy 
południowej 

2. wysoko�� zabudowy: maksymalnie 14m do kalenicy od poziomu terenu 
3. nale�y d��y� do wydzielenia funkcji administracyjnej od funkcji usługowej (sklep, pomieszczenia 

biurowe, restauracja), mieszkalnej (pokoje go�cinne) 
4. liczba kondygnacji nadziemnych - 3 w tym u�ytkowe poddasze 
5. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50 % 
6. intensywno�� zabudowy - maksymalna 0,7 
7. wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - maksymalnie 50 % 
8. poziom posadowienia parteru budynku - maksymalnie 1.2 m n.p. terenu, dopuszcza si� podpiwniczenie 

budynku 
9. kształt dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy o k�cie nachylenia 20º- 45º 
10. pokrycie dachu dachówk� ceramiczn� w kolorze naturalnym lub br�zowym 
11. elewacje - główna od strony ulicy dojazdowej winna reprezentowa� wysokie walory 

architektoniczne i stanowi� główny akcent projektowanej zabudowy 18 dołkowego pola golfowego 
12. dopuszcza si� wycink� zadrzewie� dla prawidłowej organizacji funkcji pola golfowego i strefy 

administracyjnej 
13. dopuszcza si� lokalizacj� na terenie działki do 20 miejsc postojowych zlokalizowa� w północnej 

cz��ci działki przy ulicy KD.D.1 
 
6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ochrony krajobrazu kulturowego - wykonanie 
wcze�niejszych bada� archeologicznych na obszarze wskazanym przez Urz�d Konserwatorski i 
w uzgodnieniu z Konserwatorskim Zabytków 

2. ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki na 
40 % 

3. ochrona i utrzymanie istniej�cych terenów zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie� w 
sposób zgodny z zasadami ochrony �rodowiska (przy najmniejszej degradacji istniej�cej zieleni i 
wycince drzew) 

 
7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. realizacja przed budynkiem administracyjno - klubowym elementów małej architektury, ławek, 
klombów, fontanny i parkingów 

2. elewacja północna budynku stanowi�ca przestrze� publiczn� winna reprezentowa� wysokie 
walory architektoniczne 

 
9. Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. dojazd do budynku administracyjno - klubowego z drogi lokalnej Elbl�g - Pasł�k poprzez drog� 

dojazdow� KD.D.1 
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8. Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. nie ustala si� zasad podziału terenu 

 

9. Szczegółowe warunki 
zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w tym zakaz zabudowy 

1. zakaz lokalizacji dodatkowych obiektów gospodarczych. Ewentualne gara�e winny znale�� si� w 
bryle głównej budynku 

2. dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej architektury ogrodowo-gastronomicznej 
 

10. Zasady obsługi uzupełniaj �cej/ 
in�ynieryjnej 

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - z sieci elektroenergetycznej, 
2. zaopatrzenie w wod�  - budynek administracyjny podł�czenie do sieci wodoci�gowej miejskiej 
3. odprowadzenie �cieków - do kanalizacji sanitarnej miejskiej 
4. odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie własnej działki lub do kanalizacji 

deszczowej 
5. zaopatrzenie w ciepło - ogrzewanie z centralnego �ródła ciepła zlokalizowanego w budynku 

hotelu (strefa UH) lub w budynku administracyjnym (strefa UA).W wypadku lokalizacji kotłowni w 
budynku administracyjnym (UA) kotłownia winna posiada� zapas mocy grzewczej do ogrzania 
strefy UH, MN1, MN3 

6. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami na zasadach przyj�tych na terenie 
gminy 

 

11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 % dla całego terenu UA 

 
 

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w 
obr�bie geodezyjnym Zielony Gr �d 

 

1.Numer i symbol jednostki 
urbanistycznej U 09 

 

2. Powierzchnia                                                                                                         0,7211 ha 
 

3.Funkcja główna 1. zabudowa gospodarcza słu��ca obsłudze pola golfowego (budynek gara�owo - gospodarczy wraz 
z stacj� obsługi pojazdów zwi�zanych z utrzymaniem pola golfowego)oraz stacja paliw do obsługi 
maszyn pojazdów przeznaczonych do utrzymania pola golfowego jak równie� dla u�ytkowników i 
osób postronnych 

Funkcja towarzysz�ca 2. stacja paliw 
 

4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. linie zabudowy: nieprzekraczalne w odległo�ci 9 m od kraw�dzi jezdni KD.D.1 (6 m od granicy 
działki) i 20 m od kraw�dzi ulicy lokalnej (ul. Sprzymierzonych) 

 

5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 

1. wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 20 % 
2. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25 % 
3. intensywno�� zabudowy: maksymalna 0,15 
4. wysoko�� zabudowy: maksymalnie 7 m do kalenicy od poziomu terenu (dla budynku gospodarczego i 
budynku stacji paliw) 

5. liczba kondygnacji nadziemnych: 1 
6. poziom posadowienia parteru budynku gospodarczego i stacji paliw: maksymalnie 0.15 m n.p. terenu 
7. piwnica - nie dopuszcza si� 
8. kształt dachu - budynek gospodarczy - dwuspadowy, budynek stacji benzynowej dach płaski 
9. pokrycie dachu - dachówk� w kolorze naturalnym lub blachodachówk� w kolorze br�zowym 
10. na terenie działki lokalizuje si� dwa zbiorniki na olej nap�dowy i benzyn� po 20000 litrów ka�dy dla obsługi 
maszyn i urz�dze� zwi�zanych z obsług� pola golfowego oraz 2 zbiorniki na olej nap�dowy i benzyn� po 
30000 litrów ka�dy do sprzeda�y komercyjnej 

11. przy lokalizacji zbiorników na paliwo zachowa� stref� ochronn� od s�siedniej zabudowy wielorodzinnej 
12. wzdłu� granicy zachodniej i południowo - zachodniej działki wprowadzi� ziele� izolacyjn� 
13. elewacje budynków gospodarczego i stacji paliw stanowi� b�d� domkni�cie przestrzeni publicznej i winny 
reprezentowa� wysokie walory architektoniczne 

 

6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1. ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki na 
25 % 

2. ochrona i utrzymanie istniej�cych terenów zielonych oraz skupisk zadrzewie� i zakrzewie� w 
sposób zgodny z zasadami ochrony �rodowiska (przy najmniejszej degradacji istniej�cej zieleni i 
wycince drzew) 

3. zachowanie istniej�cego starodrzewu 
4. w zwi�zku z lokalizacj� stacji paliw do obsługi maszyn pola golfowego, stacji paliw sprzeda�y 

detalicznej, oraz stacji obsługi pojazdów obsługuj�cych teren pola golfowego, wy�ej wymienione 
inwestycje zostały zaliczone do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko - 
paragraf 3 ust. 1 pkt 35, pkt 70, Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w 
sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz 
szczegółowych kryteriów zwi�zanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia raportu 
o oddziaływaniu na �rodowisko 

 

7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. elewacje budynków gospodarczego i stacji paliw stanowi� b�d� przestrze� publiczn� i winny 
reprezentowa� wysokie walory architektoniczne 

2. ogrodzenia działki w granicach koniecznych zapewnienia bezpiecze�stwa zabudowie gospodarczej 
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8. Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. nie przewiduje si� podziału działki, jakkolwiek projekt zagospodarowania winien w sposób 
jednoznaczny rozdzieli� funkcj� gospodarcz� od funkcji komercyjnej (stacja paliw) 

 
9. Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. działka b�dzie miała zabezpieczony dojazd z drogi lokalnej (ulicy Sprzymierzonych) lub poprzez 

drog� dojazdow� KD.D.1 i działk� numer 17/10 
 

10. Zasady obsługi uzupełniaj �cej / 
in�ynieryjnej 

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - wszystkie obiekty powinny posiada� podł�czenie do sieci 
elektroenergetycznej. Teren działki wyposa�y� w sie� elektroenergetyczn� słu��c� o�wietleniu 
terenu 

2. zaopatrzenie w wod� - wszystkie obiekty winny posiada� podł�czenie do sieci wodoci�gowej 
miejskiej 

3. odprowadzenie �cieków - do kanalizacji sanitarnej miejskiej 
4. odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych z terenu 

placów utwardzonych i parkingów powoduj�cych zanieczyszczenie wód opadowych przed 
odprowadzeniem do gruntu i wód powierzchniowych wymagaj� oczyszczenia zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami 

5. zaopatrzenie w ciepło - dopuszcza si� na terenie zabudowy gospodarczej realizacj� kotłowni 
zdalaczynnej słu��cej do ogrzania obiektów zlokalizowanych na terenie strefy U jak równie� 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w strefie MN2 

6. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami na zasadach przyj�tych na terenie 
gminy 

 
11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 % dla całego terenu U 
 
 

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w 
obr�bie geodezyjnym Zielony Gr �d 

 
1.Numer i symbol jednostki 

urbanistycznej KP 10 

 
2. Powierzchnia                                                                                                            0,4650 ha 
 
3.Funkcja główna 1. miejsca postojowe (parking) 
Funkcja towarzysz�ca 1. dopuszcza si� realizacj� drugiej kondygnacji z funkcj� sportowo-usługow� /kr�gielnia/o normatywnej 

wysoko�ci dla tego typu usług z dachem dwuspadowym, krytym dachówk� ceramiczn�. 
 
4. Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. linia zabudowy: nieprzekraczalna - 9m od kraw�dzi jezdni drogi dojazdowej do terenów parkingu 
2. ustala si� odległo�� miejsc postojowych od granicy działki treningowego pola golfowego zgodnie 

z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. Rozdz. 4 (przy 60 miejscach postojowych odległo�� 6 m) 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy 
 

1. parking jednopoziomowy do 200 stanowisk postojowych 
2. realizowa� przy zachowaniu warunków technicznych zachowaniu odległo�ci od zabudowy 

mieszkaniowej drogi dojazdowej i treningowego pola golfowego 
3. miejsca postojowe na gruncie utwardzonym o normatywnych wielko�ciach (zapewni� 5 % miejsc 

dla osób niepełnosprawnych) 
4. utwardzenie materiałami wibroprasowanymi 
5. odprowadzenie wód opadowych z powierzchni placów utwardzonych przed odprowadzeniem do 

gruntu i wód powierzchniowych wymaga podczyszczenia zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
 
6. Zasady ochrony Arodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami krajobrazu kulturowego (wykonanie wcze�niejszych 
bada� wykopaliskowych na obszarze wskazanym przez Urz�d Konserwatorski i w uzgodnieniu z 
Urz�dem Konserwatorskim) 

2. miejsca postojowe przedzieli� pasami zieleni 
 
7. Wymagania wynikaj �ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej 

1. realizacja małej architektury w postaci siedzisk i ławek oraz zieleni 

 
8 Dost�pnoAB, komunikacja parking 1. parking dla pola golfowego dost�pny z głównej drogi dojazdowej KD.D.1 

2. dwa wjazdy na teren parkingu 
 
9 Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomo Aci obj �tych 
miejscowym planem 

1. nie ustala si� zasad podziału terenu 

 
10. Szczegółowe warunki 
zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w tym zakaz zabudowy  

1. zakaz zabudowy obiektami gospodarczymi nie zwi�zanymi z funkcj� parkingu 
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11. Zasady obsługi uzupełniaj �cej / 
in�ynieryjnej 

1. zaopatrzenie w energi� elektryczn� - teren wyposa�y� w sie� elektroenergetyczn�, słu��c� 
o�wietleniu terenu. 

2. zaopatrzenie w wod� - z sieci miejskiej 
2. odprowadzenie �cieków - do kanalizacji sanitarnej miejskiej po uprzednim podczyszczeniu 
3. odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych terenu 

placów utwardzonych (parking) powoduj�cych zanieczyszczenie wód opadowych przed 
odprowadzeniem do gruntu i wód powierzchniowych wymagaj� oczyszczenia zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami 

4. zaopatrzenie w ciepło - nie dotyczy 
5. gospodarka odpadami - zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami na zasadach przyj�tych na terenie 

gminy 
 
12. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 30 % dla całego terenu KP 
 
 
 

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w 
obr�bie geodezyjnym Zielony Gr �d 

 
1.Numer i symbol jednostki 

urbanistycznej KD.D.1 11 

 
2. Powierzchnia                                                                                               2,1198 ha 
 
3. Funkcja główna 1. teren ulicy klasy D - dojazdowa 
 
4. Powi �zania z układem 
zewn�trznym 

1. poprzez skrzy�owania z ulic� Sprzymierzonych droga lokalna Elbl�g-Pasł�k (poza granicami 
opracowania planu) 

 
5. Parametry, wyposa �enie i 
dost �pnoAB 

1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 12m zgodnie z rysunkiem planu 
2. pr�dko�� projektowa - 40 km/h 
3. szeroko�� pasa ruchu - 2.75 m, minimalna szeroko�� jezdni 5.5 m 
4. przekrój - D 1/2 tj. jezdnia jednoprzestrzenna, dwukierunkowa 
5. dost�pno�� do terenów przyległych - bez ogranicze� 
6. wyposa�enie - chodnik co najmniej po jednej stronie do szeroko�ci 2.0 m, trasa rowerowa 

 
6. Zasady kształtowania 
przestrzeni publicznej 

1. obiekty małej architektury - dopuszcza si� 
2. no�niki reklamowe - zakaz lokalizacji 
3. tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zakaz sytuowania 
4. urz�dzenia techniczne - dopuszcza si� 
5. lokalizacji zieleni - dopuszcza si� przy zachowaniu minimalnej szeroko�ci chodnika 2.0m 

 
7. Sposób i terminy tymczaso-
wego zagospodarowania terenu 

1. Zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu 

 
8. Inne ustalenia 1. tymczasowe obiekty budowlane - dopuszcza si� z zastrze�eniem ust�pu 3 punkt 6 

2. nale�y wprowadzi� ujednolicon� form� o�wietlenia ulic oraz małej architektury 
3. wskazane jest zastosowanie progów zwalniaj�cych 

 
9. Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego 

1. nie dotyczy 

 
10. Zasady ochrony Arodowiska 
i przyrody 

1. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 

 
11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 0 % dla całego terenu KD.D.1 
 
 
 

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w 
obr�bie geodezyjnym Zielony Gr �d 

 
1.Numer i symbol jednostki 

urbanistycznej KD.W.1 12 

 
2. Powierzchnia                                                                                              0,5555 ha 
 
3. Funkcja główna 1. teren ulicy klasy W - wewn�trzna 
 
4. Powi�zania z układem zewn �trznym  1. poprzez skrzy�owania z ulic� KD.D.1 w strefie MN2 
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5. Parametry, wyposa �enie i 
dost �pnoAB 

1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 10 m zgodnie z rysunkiem planu 
2. pr�dko�� projektowa - 20 km/h 
3. szeroko�� pasa ruchu - 2.5 m, minimalna szeroko�� jezdni 5.0 m 
4. przekrój - W 1/2 tj. jezdnia jednoprzestrzenna, dwukierunkowa 
5. dost�pno�� do terenów przyległych - bez ogranicze� 
6. wyposa�enie - chodnik co najmniej o szeroko�ci 1.5 m po jednej stronie 

 
6. Zasady kształtowania przestrzeni 
publicznej 

1. obiekty małej architektury - dopuszcza si� 
2. no�niki reklamowe - zakaz lokalizacji 
3. tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zakaz sytuowania 
4. urz�dzenia techniczne - dopuszcza si� 
5. lokalizacji zieleni - dopuszcza si� przy zachowaniu minimalnej szeroko�ci chodnika 1.5 m 

 
7. Sposób i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu 

1. zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu 

 
8. Inne ustalenia 1.tymczasowe obiekty budowlane - dopuszcza si� z zastrze�eniem ust�pu 3 punkt 6 

2. nale�y wprowadzi� ujednolicon� form� o�wietlenia ulic oraz małej architektury 
3. wskazane jest zastosowanie progów zwalniaj�cych 

 
9. Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, krajobrazu 
kulturowego 

1. nie dotyczy 

 
10. Zasady ochrony Arodowiska i 
przyrody 

1. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 

 
11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 0 % dla całego terenu KD.W.1 
 
 
 

Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie 
geodezyjnym Zielony Gr �d 

 
1.Numer i symbol jednostki 

urbanistycznej KD.W.2 13 

 
2. Powierzchnia                                                                                          0,2201 ha 

 
3. Funkcja główna 1. teren ulicy klasy W - wewn�trzna 

 
4. Powi�zania z układem zewn �trznym 1. poprzez skrzy�owania z ulic� KD.D1 w strefie MN3 

 
5. Parametry, wyposa �enie i 
dost �pnoAB 

1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 10 m zgodnie z rysunkiem planu 
2. pr�dko�� projektowa - 20 km/h 
3. szeroko�� pasa ruchu - 2.5 m, minimalna szeroko�� jezdni 5.0 m 
4. przekrój - W 1/2 tj. jezdnia jednoprzestrzenna, dwukierunkowa 
5. dost�pno�� do terenów przyległych - bez ogranicze� 
6. wyposa�enie - chodnik co najmniej o szeroko�ci 1.5 m po jednej stronie 

 
6. Zasady kształtowania przestrzeni 
publicznej 

1. obiekty małej architektury - dopuszcza si� 
2. no�niki reklamowe - zakaz lokalizacji 
3. tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zakaz sytuowania 
4. urz�dzenia techniczne - dopuszcza si� 
5. lokalizacji zieleni - dopuszcza si� przy zachowaniu minimalnej szeroko�ci chodnika 1.5 m 

 
7. Sposób i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu 

1. zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu 

 
8. Inne ustalenia 1. tymczasowe obiekty budowlane - dopuszcza si� z zastrze�eniem ust�pu 3 punkt 6 

2. nale�y wprowadzi� ujednolicon� form� o�wietlenia ulic oraz małej architektury 
3. wskazane jest zastosowanie progów zwalniaj�cych 

 
9. Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, krajobrazu 
kulturowego 

1. nie dotyczy 

 
10. Zasady ochrony Arodowiska 
i przyrody 

1. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 

 
11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 0 % dla całego terenu KD.W.2 
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Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w 

obr�bie geodezyjnym Zielony Gr �d 
 

1.Numer i symbol jednostki 
urbanistycznej KD.W.3 14 

 
2. Powierzchnia                                                                                             0,6929 ha 
 
3. Funkcja główna 1. teren ulicy klasy W - wewn�trzna 
 
4. Powi�zania z układem 
zewn�trznym 

1. poprzez skrzy�owania z ulic� KD.D1 w strefie MN1 

 
5. Parametry, wyposa �enie i 
dost �pnoAB 

1. szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 10 m zgodnie z rysunkiem planu 
2. pr�dko�� projektowa - 20 km/h 
3. szeroko�� pasa ruchu - 2.5 m, minimalna szeroko�� jezdni 5.0 m 
4. przekrój - W 1/2 tj. jezdnia jednoprzestrzenna, dwukierunkowa 
5. dost�pno�� do terenów przyległych - bez ogranicze� 
6. wyposa�enie - chodnik co najmniej o szeroko�ci 1.5 m po jednej stronie, 

 
6. Zasady kształtowania przestrzeni 
publicznej 

1. obiekty małej architektury - dopuszcza si� 
2. no�niki reklamowe - zakaz lokalizacji 
3. tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zakaz sytuowania 
4. urz�dzenia techniczne - dopuszcza si� 
5. lokalizacji zieleni - dopuszcza si� przy zachowaniu minimalnej szeroko�ci chodnika 1.5 m 

 
7. Sposób i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenu 

1. zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu 

 
8. Inne ustalenia 1. tymczasowe obiekty budowlane - dopuszcza si� z zastrze�eniem ust�pu 3 punkt 6 

2. nale�y wprowadzi� ujednolicon� form� o�wietlenia ulic oraz małej architektury 
3. wskazane jest zastosowanie progów zwalniaj�cych 

 
9. Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, krajobrazu 
kulturowego 

1. nie dotyczy 

 
10. Zasady ochrony Arodowiska 
i przyrody 

1. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 

 
11. Stawka procentowa 1. ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art. 36 ust�p 4 Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci 0 % dla całego terenu KD.W.3 
 
 

§ 16. USTALENIA KO�COWE. 
 
Stawk� procentow� słu��c� naliczaniu opłat z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalono w ka�dej karcie terenu. 

 
§ 17. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od daty ukazania si� ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 

Warmi�sko-Mazurskiego. 
 
§ 18. Trac� moc prawn� ustalenia zawarte w uchwale Nr VI/37/07 z dnia 29.06.2007 roku Rady Miejskiej w Pasł�ku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w strefie północnej gminy 
Pasł�k w obr�bie geodezyjnym Zielony Gr�d gmina Pasł�k. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Pasł�ku 
Stanisław Pa�dzior 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr IX/60/09 
Rady Miejskiej w Pasł�ku 
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr IX/60/09 
Rady Miejskiej w Pasł�ku 
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie uwag umieszczonych do projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie geodezyjnym Zielony Gr �d gmina 
Pasł�k na etapie wyło �enia w/w projektu planu do publicznego wgl �du, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó Cniejszymi zmianami). 

 
W trakcie wyło�enia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w strefie 

północnej gminy Pasł�k w obr�bie geodezyjnym Zielony Gr�d gmina Pasł�k w terminie od 15 maja do 5 czerwca 2009 roku 
oraz w terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzie� 20 czerwca 2009 roku nie wniesiono uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr IX/60/09 
Rady Miejskiej w Pasł�ku 
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale�� do zadaD własnych gminy oraz zasad ich finansowania dla zmi any miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poło �onego w strefie północnej gminy Pasł �k w obr �bie geodezyjnym  Zielony Gr�d gmina 
Pasł�k na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami). 

W obszarze planu znajduje si� odcinek ulicy stanowi�cy poł�czenie terenów pola golfowego z terenami miasta Pasł�ka, 
którego orientacyjny koszt modernizacji (chodnika doj�ciowego) wyniesie 50.000 tys. złotych. 

Na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach 
procedury sporz�dzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w strefie 
północnej gminy Pasł�k w obr�bie geodezyjnym Zielony Gr�d gmina Pasł�k sporz�dzono prognoz� skutków finansowych 
uchwalenia planu. W/w opracowanie dost�pne jest w Referacie Budownictwa Urz�du Miejskiego w Pasł�ku. 
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UCHWAŁA Nr XXII/198/09 

Rady Gminy D Cwierzuty 

z dnia 11 wrze Ania 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego w obr �bie wsi D Cwierzuty, 

gmina D Cwierzuty.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 oraz z 2007 r. Nr 
225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880) Rada Gminy D�wierzuty 
uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy D�wierzuty i zapoznaniu si� z 

prognoz� oddziaływania na �rodowisko oraz prognoz� 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala si� 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
obr�bie wsi D�wierzuty, gmina D�wierzuty, zwany dalej 
planem. 

 
2. Plan obejmuje teren o powierzchni ok. 28,8 ha 

poło�ony we wsi D�wierzuty, gmina D�wierzuty, od strony 
północnej przylegaj�cy do istniej�cej drogi powiatowej 
nr 1476N, od południa granicz�cy z jez. Sasek Wielki, w 
granicach zgodnych z Uchwał� Intencyjn� Rady Gminy 
D�wierzuty Nr VIII/60/07 z dnia 27 wrze�nia 2007 r. oraz 
oznaczeniami na rysunku planu. 

 
3. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 

podlegaj�cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) uchwały stanowi�cej tekst ustale� planu; 
 


