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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/231/2009
Rady Gminy Chmielno
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Chmielno „Bukowinki”

Po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego 
wglądu (w dniach od 22.07.2009 r do 19.08.2009 r.) wpły-
nęła uwaga Pana Marka Elasa, właściciela działki nr 180/9, 
dotycząca:

— niekorzystnego, ze względu na ukształtowanie terenu, 
podziału strefy 1.MN na działki oraz niekorzystnego 
kształtu nowo wydzielanych działek, ze względu na 
ich proporcje (3:1),

— zwiększenia terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową,

— niekorzystnego kształtu terenu rolniczego – strefy 
5R – między strefą 1.MN a dz.nr 295/4, 403, 404, 
405,

— braku dojazdu do terenu rolniczego między strefą 
1.MN a dz.nr 295/4, 403, 404, 405.

Uwaga w zakresie podziału strefy 1.MN została uwzględ-
niona.
Uwaga w zakresie zwiększenia terenu przeznaczonego 
pod zabudowę mieszkaniową oraz niekorzystnego kształtu 
terenu rolniczego, została odrzucona, z uwagi na niezgod-
ność proponowanych zmian ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Chmielno, w którym obszar ten oznaczony jest jako teren 
o funkcji rolniczej.

Uwaga w zakresie braku dojazdu do terenu rolniczego 
między strefą 1.MN a dz.nr 295/4, 403, 404, 405, została 
odrzucona jako bezzasadna – obszar 5.R posiada dostęp 
do drogi publicznej – od strony południowej graniczy z 
drogą gminną.
Po ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego 
wglądu w dniach od 04.11.2009 r. do 03.12.2009 r. oraz 
w okresie 14 dni po okresie wyłożenia uwag nie wnie-
siono.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/231/2009
Rady Gminy Chmielno
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania – do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Chmielno „Bukowinki”

Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Chmielno „Bukowin-
ki”, na terenie gminy Chmielno.
Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, na-
leżącymi do zadań własnych gminy, jest budowa sieci 
wodociągowej i drogi gminnej.
Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje 
w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet obejmujący 
wysokość i przedmiot fi nansowania. Każdego roku gmina 
występuje również o pozyskanie środków celowych (do-
tacje i inne fundusze związane z ochroną środowiska, w 
tym fundusze unijne).
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 UCHWAŁA Nr XXXIX/400/2009
Rady Gminy Wejherowo
 z dnia 22 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra 
w gminie Wejherowo.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14-17, 29, 
30, 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 
2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
na wniosek Wójta Gminy Wejherowo, po sprawdzeniu 
zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Wejherowo,
Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w gminie 
Wejherowo, określonego jako „Góra – Paradyż skrzyżo-
wanie” obejmujący obszar o powierzchni ok. 21,72 ha, 
o granicach wyznaczonych zgodnie z załącznikiem do 
uchwały, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo 
nr XLIX/402/2002 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi 
Góra,

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa się z:
1) części tekstowej – ustaleń planu,
2) części grafi cznej – rysunku planu w skali 1:2000, który 

stanowi załącznik grafi czny nr 1 do uchwały;
3) z rozstrzygnięcia dotyczącego złożonych uwag – za-

łącznik nr 2;
4) z rozstrzygnięcia dotyczącego infrastruktury objętego 

zadaniami własnymi – załącznik nr 3.

§ 2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na: 5 tere-
nów urbanistycznych rozgraniczonych liniami rozgra-
niczającymi i oznaczonych symbolami od 1 do 5 oraz 
ich przeznaczenie według klasyfi kacji.

2. Teren planu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo 
nr XLIX/404/2002 z dnia 26 marca 2002 r. został zaliczony 
do strefy II – strefy zabudowy rozproszonej z przewagą 
zabudowy jednorodzinnej w odległości nie większej 
niż 1000 m od strefy zwartej zabudowy miejscowości i 
obowiązują dla niego zapisy zgodne z tą uchwałą.

3. Określenia dotyczące symboli użytych w tekście i na 
załączniku grafi cznym:
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 R – tereny produkcji rolniczej.
 RM – tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 

wprowadzenia usług obsługi ruchu turystycznego i 
mieszkańców.

 MN - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolno-
stojąca w tym zabudowa dwurodzinna.

 MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub 
zabudowa usługowa.

 U/MN – usługi o szerokim zakresie w tym usługi ga-
stronomii i handlu, usługi związane z obsługą ruchu 
turystycznego i tranzytowego oraz usługi związane z 
obsługą mieszkańców, z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej.

 P – tereny o funkcji: produkcja, usługi i składy.
 LS – tereny leśne, rozumiane jako biotycznie czynne, bez 

prawa do zabudowy, bezwzględnie do zachowania.
 KD – tereny dróg publicznych, tereny obszarów komu-

nikacyjnych.
 KDW – tereny dróg wewnętrznych, tereny obszarów 

komunikacyjnych.
 TK – tereny kolejowe nie występujące jako tereny 

zamknięte, dopuszcza się przekształcenie na ścieżkę 
pieszo-rowerową.

4. Dopuszczono w każdym terenie urbanistycznym podział 
na mniejsze jednostki zwane jednostkami urbanistycz-
nymi, rozgraniczone liniami grafi cznymi i oznaczone 
odpowiednimi symbolami cyfrowymi, dla których 
pierwsza cyfra jest cyfrą terenu urbanistycznego, druga 
– numerem jednostki urbanistycznej.

5. Teren urbanistyczny lub jednostkę urbanistyczną sta-
nowią obszary wydzielone liniami rozgraniczającymi, 
w obrębie, których obowiązują te same zasady zago-
spodarowania pod określoną grupę funkcji, oznaczoną 
literami i cyframi.

6. Na całym obszarze planu wydzielono tereny pod drogi 
dzieląc je na: publiczne (pierwszy symbol – KD) i we-
wnętrzne (symbol KDW) oraz przypisując im odrębną 
od jednostek urbanistycznych numerację od 01 do 09.

7. Wyjaśnienie pojęć użytych w „kartach terenów”.
1) budynek główny – budynek o dominującej formie i 

funkcji znajdujący się zwykle od frontu działki;
2) budynek gospodarczy – budynek związany z obsługą 

funkcji podstawowej, uzupełniającej lub pomieszcze-
nia techniczne oraz garaż na samochód osobowy. 
Standard zabudowy budynków gospodarczych nie 
może odbiegać od standardów zastosowanych w 
budynkach głównych;

3) funkcja podstawowa – funkcja dominująca na danym 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi tzn. 
zajmująca co najmniej 51% łącznej powierzchni te-
renu urbanistycznego;

4) funkcja uzupełniająca – należy przez to rozumieć 
inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które 
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podsta-
wowe. Łączna powierzchnia terenu związana z prze-
znaczeniem dopuszczalnym nie może przekraczać 
50% powierzchni terenu;

5) kalenica główna – najdłuższa kalenica budynku 
będąca krawędzią przecięcia połaci wyznaczających 
przeciwległe kierunki spadku,
— w przypadku, gdy budynek posiada więcej niż 

jedną kalenicę o tej samej długości na różnych 
wysokościach względem siebie, za kalenicę głów-
ną uważa się najwyższą z nich;

— w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej 
długości i wysokości względem siebie za kalenicę 
główną uważa się tę z kalenic, której odległość od 
pionowej płaszczyzny przechodzącej przez fronto-
wą granicę nieruchomości jest najmniejsza,

  6) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksy-
malne lecz nie obowiązujące ustawienie budynku 
z możliwością wycofania budynku w głąb działki; 
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich 
elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze, 
wysuniętych nie więcej niż 1,0 m;

  7) obowiązująca linia zabudowy – oznacza koniecz-
ność zlokalizowania minimum 70% frontu budynku 
w tej linii, z możliwością cofnięcia pozostałej części 
pierzei, przy czym nie dotyczy to takich elementów 
budynku jak: balkon, okap, wykusze, wysuniętych 
nie więcej niż 1,0 m;

  8) tradycyjna zabudowa – zabudowa pochodząca z 
okresu sprzed II wojny światowej w postaci za-
chowanych siedlisk rolniczych i zabudowy z nimi 
związanej oraz uzupełnienia zabudowy nawiązu-
jącej stylem, formą obiektów i materiałem do już 
istniejącej.

  9) nawierzchnia utwardzona – trwałe utwardzenia 
terenu w postaci placów, parkingów, dojazdów i 
ścieżek itp. przedstawionych w procentach w sto-
sunku do powierzchni całej działki budowlanej;

10) wskaźnik intensywności zabudowy – jest to wskaźnik 
wyrażający stosunek (w procentach), powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych 
na działce, do powierzchni działki budowlanej;

§ 3

  USTALENIA OGÓLNE

1. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 
KULTUROWEGO.
a) Na terenie obszaru opracowania nie występują 

obiekty objęte ochroną konserwatorską.
2. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO.
a) cały obszar obrębu jest położony w granicach Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Łeby-Redy 
i obowiązują na nim zakazy i ograniczenia określone 
w ustawie o ochronie przyrody,

b) obszar planu położony jest na terenie Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 i obowiązują 
zakazy i nakazy wynikające z przepisów szczegól-
nych,

c) wszelkie zadrzewienia, zakrzaczenia, oczka wodne i 
tereny podmokłe powinny być zachowane,

d) wzdłuż granicy nieruchomości należy przewidzieć 
zieleń ochronną w postaci trwałych nasadzeń,

e) zachowaniu podlegają istniejące rowy melioracyj-
ne,

f) wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą muszą zawierać się w 
granicach własności nieruchomości.

3. USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ.

 Dopuszcza się lokalizacje nowej zabudowy po uzbroje-
niu terenu w podstawowe media tj. prąd i wodę;
1) Zaopatrzenie w wodę.

a) istniejące zainwestowane tereny są zaopatrzone 
w sieć wodociągową, istniejące siedliska rolnicze 
posiadają studnie na zabezpieczenie potrzeb go-
spodarstwa;

b) nowe tereny budowlane będą zaopatrzone w sieci 
wodociągowe na drodze inwestycji w oparciu o 
partnerstwo publiczno-prywatne zgodnie z uchwa-
łą Rady Gminy Wejherowo nr XLIX/414/2006 z dnia 
04 lipca 2006 r.;

c) do czasu wybudowania sieci dopuszcza się poza 
zwartą zabudową wsi zaopatrzenie w wodę z 
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indywidualnych ujęć wody na następujących 
warunkach:
— spełniające warunki zawarte w przepisach 

szczegółowych w tym prawa wodnego i geo-
logicznego;

— po wybudowaniu wodociągu należy przyłączyć 
obiekty do sieci wodociągowej a indywidualne 
ujęcia wody zlikwidować;

— w przypadku wykonywania studni do 30 m 
głębokości, przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę obiektów należy przedłożyć opinię 
hydrologiczną o możliwości wykonania takiej 
studni;

d) w razie potrzeby dopuszcza się lokalizację in-
frastruktury wodociągowej poza liniami rozgra-
niczającymi dróg, za zgodą właściciela gruntu; 
dopuszcza się wydzielenie niezbędnej do potrzeb 
infrastruktury działki;

2) Zaopatrzenie w energię.
a) nowe sieci energetyczne i podłączenia należy wy-

konać na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci;

b) dla sieci średniego napięcia ustala się strefę 
ochronną o szerokości 15,0 m (po 7,5 m z każdej 
strony) dla budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi; dopuszcza się przebudowę sieci w 
postaci kabla podziemnego – w tym wypadku 
przestają obowiązywać strefy ochronne;

c) w miarę możliwości nowe sieci należy lokalizo-
wać w liniach rozgraniczających dróg gminnych 
i wewnętrznych;

d) w razie potrzeby budowę nowych stacji transfor-
matorowych należy przewidzieć w liniach rozgra-
niczających dróg publicznych lub wewnętrznych 
lub miejscach wyznaczonych,

e) dopuszcza się lokalizację infrastruktury poza linia-
mi rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela 
nieruchomości przez które będzie przechodziła 
sieć;

f) dopuszcza się wydzielenie niezbędnej działki dla 
potrzeb obsługi sieci energetycznej w każdej ze 
stref funkcjonalnych.

3) Zaopatrzenie w gaz:
  a) nie przewiduje się.
4) Gospodarka odpadami stałymi;

a) odpady stałe z terenu opracowania, należy groma-
dzić w granicach władania nieruchomości i muszą 
być systematycznie wywożone na składowisko 
odpadów śmieci przez podmioty gospodarcze 
które posiadają koncesje, na wywóz odpadów;

b) odpady produkcyjne muszą być zagospodaro-
wane na warunkach określonych szczegółowo w 
kartach terenu.

5) Odprowadzenie ścieków:
a) na terenie wsi Góra nie istnieje kanalizacja zbior-

cza;
b) nowe tereny budowlane będą zaopatrzone w 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi 
urządzeniami technicznymi na drodze inwestycji 
w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr 
XLIX/414/2006 z dnia 04 lipca 2006 r.;

c) dla ścieków technologicznych przy podłączeniu 
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ścieki należy 
podczyszczać na terenie nieruchomości do wy-
magań odpowiadających oczyszczalni ścieków; 
należy przewidzieć na terenie nieruchomości 
punkt kontroli ścieków;

d) warunki podłączenia do sieci określa zarządca 
sieci,

e) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpły-
wowe na następujących warunkach:
— okresowo oczyszczane przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwo;
— po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitar-

nej obiekty należy podłączyć do sieci, a zbiorniki 
bezwzględnie zasypać;

— nie dopuszcza się istnienia sieci kanalizacji 
sanitarnej i zbiorników bezodpływowych rów-
nocześnie;

f) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawro-
towych, po odpowiednim podczyszczeniu należy 
zagospodarować granicach danej drogi do rowów 
przydrożnych lub studni chłonnych; dopuszcza się 
odprowadzenie wody deszczowej i włączenie ich 
do systemu odprowadzania wód deszczowych 
zgodnie z przyszłą koncepcją zagospodarowania 
wód deszczowych dla całego sołectwa Góra;

g) odprowadzenie wód opadowych na działkach 
o powierzchni zabudowy powyżej 15% oraz na 
terenach o dużych spadkach, wody opadowe z 
dachów i powierzchni utwardzonych winny być 
odprowadzone do studni odstojnikowych lub do 
studni chłonnych;

h) Nie dopuszcza się dokonywania zmiany spływu 
wód opadowych w celu skierowania ich na teren 
sąsiedniej nieruchomości – wody opadowe na 
prywatnych nieruchomościach muszą być zago-
spodarowane w granicach własności gruntu.

6) Zaopatrzenie w ciepło:
a) na terenie wsi Góra nie istnieje obecnie sieć ga-

zowa służąca mieszkańcom; docelowo przewiduje 
się zaopatrzenie gminy Wejherowo w gaz ziem-
ny;

b) dopuszcza się indywidualne systemy ogrzewania 
oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

7) Zaopatrzenie w inne sieci:
a) dopuszcza się lokalizację i rozbudowę sieci tele-

fonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach 
rozgraniczających dróg na warunkach określonych 
przez zarządzającego drogami;

b) dopuszcza się lokalizację i rozbudowę sieci te-
lewizji kablowej w postaci kabla podziemnego 
w liniach rozgraniczających dróg na warunkach 
określonych przez zarządzającego drogami;

c) dopuszcza się budowę innych sieci podziemnych 
w liniach rozgraniczających dróg pod warunkiem 
braku kolizji i istniejącym uzbrojeniem terenu;

d) dopuszcza się indywidualne sieci telewizyjne w 
odbiorze satelitarnym;

e) nie dopuszcza się lokalizacji stacji bazowych tele-
fonii komórkowych.

4. USTALENIA INNE.
1) Podziały geodezyjne:

a) dopuszcza się łączenie działek geodezyjnych bę-
dących jedną nieruchomością;

b) dopuszcza się wydzielenie większych działek niż 
na rysunku planu przy zachowaniu układu droż-
nego;

c) dopuszcza się na terenie zabudowanym wydzie-
lenie mniejszej działki niż przewiduje uchwała, 
na poprawę warunków mieszkaniowych lub na 
poszerzenie drogi, zgodnie z przepisami szczegó-
łowymi;
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zjazdów, urządzeń infrastruktury, nawierzchni 
itp. na warunkach ustalonych w szczegółowych 
kartach dla poszczególnych dróg;

d) układ pomocniczy stanowią drogi wewnętrzne 
– dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 
w ramach poszczególnych terenów i jednostek 
urbanistycznych (zgodnie z załącznikiem grafi cz-
nym do uchwały); stan prawny dróg wewnętrz-
nych, wydzielanych na terenie planu, powinien 
zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej 
wszystkich terenów do nich przyległych;

e) dla dróg wewnętrznych zaznaczonych przerywaną 
linią dopuszcza się zmianę przebiegu drogi lub 
rezygnację z drogi i wydzielenie działek o większej 
powierzchni;

f) w liniach rozgraniczających ulic należy przewidzieć 
lokalizację hydrantów przeciwpożarowych.

§ 4

  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 
I JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH – KARTY TERENÓW

d) zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, nie 
spełniające standardów wielkości działek przewi-
dywanych uchwałą, zatwierdzone przed wejściem 
w życie planu miejscowego;

e) dopuszcza się wydzielenie niezbędnej działki pod 
obsługę infrastruktury technicznej.

2) Układ komunikacyjny:
a) nadrzędny układ komunikacyjny stanowią: droga 

powiatowa Bolszewo – Żelazno oraz droga powia-
towa Paradyż – Góra (poza obszarem opracowa-
nia);

b) wszelkie inwestycje związane z drogami układu 
nadrzędnego (tj. budowa nowych obiektów w 
bezpośrednim sąsiedztwie dróg wymagających 
zjazdów, budowa infrastruktury w tym nawierzch-
ni chodników i ścieżek rowerowych, nowych 
podłączeń do dróg układu nadrzędnego) muszą 
być uzgodnione z odpowiednim zarządcą drogi;

c) teren obsługiwany jest przez drogę powiatową, 
gminne i wewnętrzne, które stanowią podstawo-
wy układ komunikacyjny planu; budowa nowych 

1. Tereny Zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us ugowej 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GÓRA, OKRE LONEGO JAKO 

„GÓRA POMORSKA - PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE 
WEJHEROWO

1. NUMER I SYMBOL 
JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 

1.1.; 1.2.; 1.4. MN

2. FUNKCJA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI
PREFEROWANEJ: 

Funkcja podstawowa:
Istniej ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wraz z uzupe nieniami

Funkcja uzupe niaj ca:
Nie ustala si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
1) kszta towanie zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj ca, wskazane ustawienie budynku g ównego

kalenic  g ówn  równolegle do kraw dzi drogi z której znajduje si  wjazd na dzia k
(w przypadku lokalizacji dzia ki u zbiegu dwóch dróg ustawienie budynku kalenic
g ówn  równolegle do kraw dzi drogi o wy szej kategorii); 

b) dopuszcza si  wprowadzenie funkcji us ugowej w budynku mieszkalnym do 30% 
powierzchni u ytkowej budynku o uci liwo ciach i poziomie ha asu dostosowany 
jak dla zabudowy mieszkaniowej;  

c) dopuszcza si  zachowanie istniej cych budynków nie spe niaj cych zapisów planu; 
w momencie przebudowy ustala si  warunki jak dla nowej zabudowy; 

d) dopuszcza si  w ramach jednostki urbanistycznej wydzielenie dróg wewn trznych
o szeroko ci 8,0 m z placem nawrotowym (o min. wymiarach 12,0 x 12,0 m); 

e) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki (zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1) 
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nie mniejsze ni  1000 m2;
f) dopuszcza si  istniej cy podzia  dzia ek.

4.2. WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY: 
a) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 40% pokrycia dzia ki zabudow

oraz nawierzchniami utwardzonymi (w tym max. 25% pokrycia dzia ki zabudow );
b)maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy licz c od poziomu terenu 

do najwy szego punktu kalenicy wolnostoj cego budynku mieszkalnego - 9,0 m;  
c)maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy licz c od poziomu terenu 

do najwy szego punktu kalenicy wolnostoj cego budynku gospodarczego - 6,0 m; 
e) maksymalna dopuszczalna wysoko  poziomu posadzki parteru - 0,60 m; 
f) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 

2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u ytkowe;
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznych k tach nachylenia 

po aci dachowych; 
h) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 - 450;
i)  dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 300 - 450;
j)  rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu 

dla ca ej nieruchomo ci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub 
materia ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do czerwieni lub br zu; 

k) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg o ci 6,0 m od linii rozgraniczaj cych 
z drogami, zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1 do uchwa y;

l) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 10,0 m od linii rozgraniczaj cej drogi 
powiatowej 01 KD-KL, zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1; 

m) nieprzekraczalne linie zabudowy wolnostoj cej w odleg o ci 12,0 m od granicy 
z terenami le nymi, zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1; 

n) wprowadza si  stref  zakazu zabudowy w odleg o ci 5,0 m od osi napowietrznej sieci 
energetycznej redniego napi cia po obu stronach jej przebiegu, strefa przestaje 
obowi zywa  z chwil  przebudowy linii napowietrznej na kablow .

5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) zaopatrzenie w energi  elektryczn  z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj cych

dróg na warunkach okre lonych przez zarz dc  drogi i sieci oraz z istniej cej sieci 
energetycznej; 

b) zaopatrzenie w wod  z wodoci gu komunalnego w liniach rozgraniczaj cych dróg,  
na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci; dopuszcza si  zaopatrzenie w wod
z w asnego uj cia wody na warunkach okre lonych w §3 ust.3 , 

c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do kanalizacji zbiorczej w liniach 
rozgraniczaj cych dróg, na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci i drogi. 
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si  szczelne 
zbiorniki bezodp ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz  by
bezwzgl dnie zlikwidowane, a obiekty pod czone do sieci; 

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów, 
z placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu 
do studni ch onnych lub studni odstojnikowych; 

e) nie dopuszcza si  dokonywania zmiany sp ywu wód opadowych w celu skierowania 
ich na teren s siedniej nieruchomo ci - wody opadowe na prywatnych 
nieruchomo ciach musz  by  zagospodarowane w granicach w asno ci gruntu; 

f) zaopatrzenie w gaz – nie ustala si ;
g) zaopatrzenie w ciep o – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa ekologiczne, 

niskoemisyjne; 
h) gospodarka odpadami sta ymi - nale y segregowa  wed ug grup asortymentowych 

opró niane przez specjalistyczne komunalne przedsi biorstwo.
6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ: 
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a) nie dopuszcza si  nowych zjazdów z drogi powiatowej; 
b) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne i wewn trzne, zgodnie 

z za cznikiem graficznym nr 1 – dopuszcza si  jeden wjazd na dzia k ;
c) dopuszcza si  w ramach jednostki urbanistycznej wydzielenie dróg wewn trznych

o szeroko ci 8,0 m z placem nawrotowym (o min. wymiarach 12,0 x 12,0 m; 
d) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie  w ramach 

w asno ci nieruchomo ci nie mniej ni  1mp/1 mieszkanie i dodatkowo 2 mp dla 
funkcji us ugowej.

7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) na obszarze planu obowi zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla 
rodowiska i zdrowia ludzi - wszystkie uci liwo ci zwi zane z prowadzon

dzia alno ci  gospodarcz  nale y zachowa  w granicach w asno ci nieruchomo ci,
nale y spe ni  wymagania poziomu ha asu jak dla zabudowy mieszkaniowej; 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 60%; 
c) nale y wzd u  granic nieruchomo ci zastosowa  trwa e nasadzenia zieleni wysokiej 

lub krzewów; 
8.  WARUNKI KONSERWATORSKIE: 

Nie ustala si .
9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
     Nie ustala si .
10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA 

PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale y ujednolica  wysoko  i u ycie materia u na ogrodzenia od frontu dzia ki; 

preferowane ogrodzenia o wysoko ci 1,0 – 1,5 m; z materia ów tradycyjnych: 
drewno, ceg a, kamie , ewentualnie siatka podsadzona ywop otem; 

b) zaleca si ywop oty;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych; 

11.STAWKA PROCENTOWA - Ustala si  stawk  procentow : 30%,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I SYMBOL 
JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 

1.3.; 1.7. MN/U

2. FUNKCJA LUB STREFA  
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 

Funkcja podstawowa: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

Funkcja uzupe niaj ca:
Us ugi

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa jednorodzinna i us ugowa, wolnostoj ca; wskazane ustawienie budynku 

g ównego kalenic  g ówn  równolegle do kraw dzi drogi z której znajduje si  wjazd na 
dzia k  (w przypadku lokalizacji dzia ki u zbiegu dwóch dróg ustawienie budynku 
kalenic  g ówn  równolegle do kraw dzi drogi o wy szej kategorii); 
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b) zabudowa us ugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego 
lub w samodzielnym budynku wolnostoj cym;  

c) nie ustala si  proporcji funkcji wzgl dem siebie; 
d) nie mo na zlokalizowa  samych us ug na dzia ce;
e) dopuszcza si  lokalizacj  wy cznie zabudowy mieszkaniowej na dzia ce;
f) dopuszcza si  zachowanie istniej cych budynków nie spe niaj cych zapisów planu; 

w momencie modernizacji lub przebudowy ustala si  warunki jak dla nowej zabudowy; 
g) dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trznych o szeroko ci min. 6,0 m z placem 

nawrotowym (o min. wymiarach 12,0 x 12,0 m) oraz o szeroko ci min. 8,0 m;
h) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki (zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1) 

nie mniejsze ni  1000 m2;
i) dopuszcza si  istniej cy podzia  na dzia ki. 

4.2. WSKA NIKI ZABUDOWY: 
a) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 40% pokrycia dzia ki zabudow  oraz 

nawierzchniami utwardzonymi (w tym max. 30% pokrycia dzia ki zabudow );
b) maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy, licz c od poziomu terenu 

do najwy szego punktu kalenicy budynków mieszkalnych - 9,0m;  
c) maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy licz c od poziomu terenu do najwy szego

punktu kalenicy wolnostoj cego budynku gospodarczego - 6,0m; 
d) maksymalna dopuszczalna wysoko  poziomu posadzki parteru - 0,60m; 
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze u ytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, o symetrycznych k tach nachylenia po aci

dachowych;
g) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 - 450;
h) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 300 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla 

ca ej nieruchomo ci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do czerwieni lub br zu; 

j) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczaj cej drogi powiatowej w odleg o ci
10,0 m, zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1; 

k) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczaj cych z drogami w odleg o ci 6,0m, 
zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1. 

5. ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj cych

dróg na warunkach okre lonych przez zarz dc  drogi i sieci oraz z istniej cych sieci 
energetycznych; 

b) zaopatrzenie w wod  z wodoci gu komunalnego w liniach rozgraniczaj cych dróg,  
na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci; dopuszcza si  zaopatrzenie w wod
z w asnego uj cia wody na warunkach okre lonych w §3 ust.3; 

c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do kanalizacji zbiorczej w liniach 
rozgraniczaj cych dróg, na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci i drogi. Do czasu 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si  szczelne zbiorniki 
bezodp ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz  by  bezwzgl dnie
zlikwidowane, a obiekty pod czone do sieci; 

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów, z placów 
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu do studni ch onnych
lub studni odstojnikowych; 

e) nie dopuszcza si  dokonywania zmiany sp ywu wód opadowych w celu skierowania ich 
na teren s siedniej nieruchomo ci - wody opadowe na prywatnych nieruchomo ciach 
musz  by  zagospodarowane w granicach w asno ci gruntu; 

f) zaopatrzenie w gaz – nie ustala si ;
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10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

a) nale y ujednolica  wysoko  i u ycie materia u na ogrodzenia od frontu dzia ki;
preferowane ogrodzenia o wysoko ci 1,0 – 1,5 m; z materia ów tradycyjnych: drewno, 
ceg a, kamie , ewentualnie siatka podsadzona ywop otem; 

b) zaleca si ywop oty;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych. 

11. STAWKA PROCENTOWA - Ustala si  stawk  procentow : 30%,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I SYMBOL 
JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 

1.5.; 1.6. MN

2. FUNKCJA LUB STREFA  
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 

Funkcja podstawowa: 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

Funkcja uzupe niaj ca:
Nie ustala si

g) zaopatrzenie w ciep o – indywidualne systemy ogrzewania oparte na paliwach 
ekologicznych, niskoemisyjnych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami; 

h) gospodarka odpadami - odprowadzenie odpadów sta ych po segregacji wg grup 
asortymentowych w granicach w adania nieruchomo ci  powinny by  wywo one przez 
specjalistyczne przedsi biorstwo.

6. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi wewn trzne (zgodnie z za cznikiem

graficznym nr 1), dopuszcza si  jeden wjazdy na dzia k ;
b) nie dopuszcza si  nowych, bezpo rednich zjazdów z drogi powiatowej 01 KD-KL 

na dzia ki budowlane; 
c) dopuszcza si  w ramach jednostki urbanistycznej wydzielenie dróg wewn trznych

o szeroko ci 6,0 m z placem nawrotowym (o min. wymiarach 12,0 x 12,0 m) oraz 
o szeroko ci min. 8,0m; 

d) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie  w ramach 
w asno ci nieruchomo ci nie mniej ni  1mp/ 1 mieszkanie i 1mp/ 25 m2 powierzchni 
us ugowej.

7.   ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) na obszarze planu obowi zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska 
i zdrowia ludzi - wszystkie uci liwo ci zwi zane z prowadzon  dzia alno ci
gospodarcz  nale y zachowa  w granicach w asno ci nieruchomo ci; poziom 
uci liwo ci ha asu nale y dostosowa  do wymogów jak dla zabudowy mieszkaniowej; 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 60%; 
c) nale y wzd u  granic nieruchomo ci zastosowa  trwa e nasadzenia zieleni wysokiej lub 

krzewów.

8.   WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala si .

9.  OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
     Nie ustala si .
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dachowych;
g) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 - 450;
h) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 300 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla 

ca ej nieruchomo ci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do czerwieni lub br zu; 

j) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,0 m od linii rozgraniczaj cych z drogami, 
zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1; 

k) wprowadza si  stref  zakazu zabudowy w odleg o ci 5,0 m od osi napowietrznej sieci 
energetycznej redniego napi cia po obu stronach jej przebiegu, strefa przestaje 
obowi zywa  z chwil  przebudowy linii napowietrznej na kablow .

5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj cych

dróg na warunkach okre lonych przez zarz dc  drogi i sieci oraz z istniej cych sieci 
energetycznych; 

b) zaopatrzenie w wod  z wodoci gu komunalnego w liniach rozgraniczaj cych dróg,  
na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci; dopuszcza si  zaopatrzenie w wod
z w asnego uj cia wody na warunkach okre lonych w §3 ust.3; 

c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do kanalizacji zbiorczej w liniach 
rozgraniczaj cych dróg, na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci i drogi. Do czasu 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si  szczelne zbiorniki 
bezodp ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz  by  bezwzgl dnie
zlikwidowane, a obiekty pod czone do sieci; 

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) zabudowa jednorodzinna wolnostoj ca, wskazane ustawienie budynku g ównego kalenic

g ówn  równolegle do kraw dzi drogi z której znajduje si  wjazd na dzia k  (w przypadku 
lokalizacji dzia ki u zbiegu dwóch dróg ustawienie budynku kalenic  g ówn  równolegle 
do kraw dzi drogi o wy szej kategorii); 

b) dopuszcza si  wydzielenie lokalu us ugowego o powierzchni nie przekraczaj cej 30% 
powierzchni u ytkowej wszystkich budynków, dopuszcza si  lokalizacj  us ug w budynku 
g ównym lub w  budynku gospodarczym;  

c) dopuszcza si  lokalizacj  budynku gospodarczego (w tym gara u) w postaci wolnostoj cej
lub w zespole z budynkiem mieszkalnym; 

d) dopuszcza si  istniej cy podzia  na dzia ki; 
e) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki (zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1) 

nie mniejsze ni  1000 m2 z tolerancj  do 5%; 
f) dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trznych o szeroko ci min 6,0 m z placem 

nawrotowym (o min. wymiarach 12,0 x 12,0 m) oraz o szeroko ci min. 8,0m. 

4.2.WSKA NIKI ZABUDOWY: 
a) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 40% pokrycia dzia ki zabudow  oraz 

nawierzchniami utwardzonymi (w tym max. 25% pokrycia dzia ki zabudow );
b) maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy, licz c od poziomu terenu 

do najwy szego punktu kalenicy budynków przeznaczonych na sta y pobyt ludzi – 9,0m;  
c) maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy licz c od poziomu terenu do najwy szego

punktu kalenicy wolnostoj cego budynku gospodarczego - 6,0 m; 
d) maksymalna dopuszczalna wysoko  poziomu posadzki parteru - 0,60 m; 
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne w  tym poddasze u ytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, o symetrycznych k tach nachylenia po aci
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7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) na obszarze planu obowi zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska 
i zdrowia ludzi - wszystkie uci liwo ci zwi zane z prowadzon  dzia alno ci
gospodarcz  nale y zachowa  w granicach w asno ci nieruchomo ci; poziom 
uci liwo ci ha asu nale y dostosowa  do wymogów jak dla zabudowy mieszkaniowej; 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 60%; 
c) nale y wzd u  granic nieruchomo ci zastosowa  trwa e nasadzenia zieleni wysokiej lub 

krzewów.

8.   WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala si .

9.   OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
      Nie ustala si .
10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA 

PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale y ujednolica  wysoko  i u ycie materia u na ogrodzenia od frontu dzia ki;

preferowane ogrodzenia o wysoko ci 1,0 – 1,5 m; z materia ów tradycyjnych: drewno, 
ceg a, kamie , ewentualnie siatka podsadzona ywop otem; 

b) zaleca si ywop oty;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych; 
11. STAWKA PROCENTOWA - Ustala si  stawk  procentow : 30%,

Poz. 3025

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów, z placów 
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu do studni ch onnych
lub studni odstojnikowych; 

e) nie dopuszcza si  dokonywania zmiany sp ywu wód opadowych w celu skierowania ich 
na teren s siedniej nieruchomo ci - wody opadowe na prywatnych nieruchomo ciach 
musz  by  zagospodarowane w granicach w asno ci gruntu; 

f) zaopatrzenie w gaz – nie ustala si ;
g) zaopatrzenie w ciep o - indywidualne systemy ogrzewania oparte na paliwach 

niskoemisyjnych, ekologicznych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami; 
h) gospodarka odpadami - odprowadzenie odpadów sta ych po segregacji wg grup 

asortymentowych w granicach w adania nieruchomo ci  powinny by  wywo one przez 
specjalistyczne przedsi biorstwo.

6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewn trzne, zgodnie 

z za cznikiem graficznym nr 1), dopuszcza si  jeden wjazd na dzia k ;
b) dopuszcza si  w ramach jednostki urbanistycznej wydzielenie dróg wewn trznych

o szeroko ci 6,0 m z placem nawrotowym (o min. wymiarach 12,0 x 12,0 m) oraz
o szeroko ci min. 8,0m; 

c) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie  w ramach 
w asno ci nieruchomo ci, nie mniej ni  1m/1mieszkanie i dodatkowo 2 miejsca postojowe 
dla funkcji us ugowej.
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2. Tereny zabudowy zagrodowej. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 
URBANISTYCZNEJ: 

2.1.; 2.2. RM

2. FUNKCJA LUB STREFA  
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 

Funkcja podstawowa: 
Zabudowa zagrodowa, zabudowa 
mieszkaniowa w ramach siedliska rolniczego 

Funkcja uzupe niaj ca:
Produkcja rolna, rzemios o, us ugi

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza si  rozbudow  istniej cej zabudowy w nawi zaniu do uwarunkowa

historycznych; wskazana rehabilitacja i uporz dkowanie siedliska nawi zuj cych do form 
budynków i zagrody tradycyjnej; 

b) nowe obiekty powinny powstawa  jako uzupe nienie istniej cej zabudowy 
z wytworzeniem wewn trznego dziedzi ca;

c) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki nie mniejsze ni  1500 m2;
d) dopuszcza si  istniej cy podzia  dzia ek;

4.2. WSKA NIKI ZABUDOWY: 
a) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 50% pokrycia dzia ki zabudow  oraz 

nawierzchniami utwardzonymi (w tym max. 30% pokrycia dzia ki zabudow );
b) maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy, licz c od poziomu terenu 

do najwy szego punktu kalenicy budynków przeznaczonych na sta y pobyt ludzi – 9,0 m; 
c) maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy licz c od poziomu terenu do najwy szego

punktu  kalenicy wolnostoj cego budynku gospodarczego – 12,0 m; 
d) dopuszczalna maksymalna wysoko  poziomu posadzki parteru: 0,6 m; 
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze u ytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne lub stropodachy dla zabudowy 

gospodarczej;
g) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 - 450;
h) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 - 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla 

ca ej nieruchomo ci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do czerwieni lub br zu; 

j) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczaj cych z drogami w odleg o ci 6,0 m 
zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1 do uchwa y.
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5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj cych

dróg na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci i drogi oraz z istniej cych sieci 
energetycznych; 

b) zaopatrzenie w wod  z wodoci gu komunalnego w liniach rozgraniczaj cych dróg,  
na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci; dopuszcza si  zaopatrzenie w wod
z w asnego uj cia wody na warunkach okre lonych w §3 ust.3 , 

c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do kanalizacji zbiorczej w liniach 
rozgraniczaj cych dróg, na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci i drogi. Do czasu 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si  szczelne zbiorniki 
bezodp ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz  by  bezwzgl dnie
zlikwidowane, a obiekty pod czone do sieci; 

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów, z placów 
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu do studni ch onnych
lub studni odstojnikowych; 

e) nie dopuszcza si  dokonywania zmiany sp ywu wód opadowych w celu skierowania ich 
na teren s siedniej nieruchomo ci - wody opadowe na prywatnych nieruchomo ciach 
musz  by  zagospodarowane w granicach w asno ci gruntu; 

f) zaopatrzenie w gaz – nie ustala si ;
g) zaopatrzenie w ciep o – indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, 

ekologiczne;
h) gospodarka odpadami: 

 nale y segregowa  wed ug grup asortymentowych; 
odpady komunalne winny by  sk adowane oddzielnie od odpadów technologicznych; 
odpady poprodukcyjne nale y przechowywa  w szczelnych pojemnikach, wskazane jest 
zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne; 
odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale y gromadzi  w szczelnych; 
oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo 
opró niane przez specjalistyczne przedsi biorstwo; 
osady z separatorów winny by  zagospodarowane przez specjalistyczne przedsi biorstwo.

6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewn trzne, zgodnie 

z za cznikiem graficznym nr 1, dopuszcza si  dwa wjazdy; 
b) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie  w ramach 

w asno ci nieruchomo ci nie mniej jednak ni  1mp/1mieszkanie i dla funkcji us ugowej
1mp/25 m2 powierzchni us ugowej.

7.   WARUNKI OCHRONY RODOWISKA: 
a) Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3; 
b) nale y pozostawi  przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; 
c) zachowa  nale y istniej ce zadrzewienia i w miar  mo liwo ci d y  do uzupe nienia

zadrzewie  wzd u  granic siedliska, 
d) wszystkie uci liwo ci zwi zane z prowadzon  dzia alno ci  gospodarcz  musz

zawiera  si  w granicach w asno ci nieruchomo ci; poziom uci liwo ci ha asu nale y
dostosowa  jak dla zabudowy zagrodowej; 

e) wzd u  granic siedliska nale y przewidzie  ziele  ochronn .
8.   WARUNKI KONSERWATORSKIE:
      Nie ustala si
9.   OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
      Nie ustala si .
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10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

a) nale y ujednolica  wysoko  i u ycie materia u na ogrodzenia od frontu dzia ki;
preferowane ogrodzenia o wysoko ci 1,0 – 1,5 m; z materia ów tradycyjnych: drewno, 
ceg a, kamie , ewentualnie siatka podsadzona ywop otem; 

b) zaleca si ywop oty;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych. 

11.  STAWKA PROCENTOWA - Ustala si  stawk  procentow : 30%,

3. Tereny zabudowy us ugowej, rzemios a i produkcji. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I SYMBOL 
JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 

3.1.; 3.2. U/ MN 

2. FUNKCJA LUB STREFA  
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 

Funkcja podstawowa: 
Us ugi w tym us ugi zwi zane z obs ug  ruchu 
tranzytowego, us ugi gastronomii i hotelarstwa, 
us ugi zwi zane z obs ug  mieszka ców, 
rzemios o; us ugi ogrodnicze 

Funkcja uzupe niaj ca:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa us ugowa i mieszkaniowa jako zabudowa wolnostoj ca lub w zwartym 

kompleksie; wskazane kszta towanie zabudowy w formie nawi zuj cej do uk adu 
zagrodowego z wytworzonym wewn trznym dziedzi cem pomi dzy budynkami, budynek 
g ówny usytuowany kalenic  równolegle do kraw dzi drogi z której znajduje si  wjazd na 
dzia k  (w przypadku lokalizacji dzia ki u zbiegu dwóch dróg ustawienie budynku 
kalenic  g ówn  równolegle do kraw dzi drogi o wy szej kategorii); 

b) nie dopuszcza si  lokalizowania wy cznie funkcji mieszkaniowej na dzia ce;
c) dopuszcza si  istniej cy podzia  na dzia ki; 
d) dopuszcza si  podzia  na nowe dzia ki (zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1) 

nie mniejsze ni  1000 m2 z tolerancj  do 5%; 
e) dopuszcza si  wydzielenie dróg wewn trznych o szeroko ci min. 8,0m oraz 10,0 m 

z placem nawrotowym o min. wymiarach 16,0 x 16,0 m; 

4.2. WSKA NIKI ZABUDOWY: 
a) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 60% pokrycia dzia ki zabudow  oraz 

nawierzchniami utwardzonymi (w tym max. 40% pokrycia dzia ki zabudow );;
b) maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy us ugowej i mieszkaniowej, licz c

od poziomu terenu do najwy szego punktu kalenicy budynków przeznaczonych na sta y
pobyt ludzi – 9,0m; 

c) maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy licz c od poziomu terenu do najwy szego
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punktu kalenicy wolnostoj cego budynku gospodarczego – 6,0m; 
d) maksymalna dopuszczalna wysoko  poziomu posadzki parteru – 0,6 m; 
e) dopuszczalna ilo  kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacja 

nadziemne w tym poddasze u ytkowe; 
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, o symetrycznych k tach nachylenia po aci

dachowych;
g) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300- 450;
h) dopuszczalne k ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 300- 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla 

ca ej nieruchomo ci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli onych do czerwieni lub br zu; 

j) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 6,0 m od linii rozgraniczaj cych z drogami 
zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1; 

k) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg o ci 10,0 m od linii rozgraniczaj cej z terenami 
kolejowymi, zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1. 

5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) zaopatrzenie w energi  elektryczn : z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj cych

dróg na warunkach okre lonych przez zarz dc  drogi i sieci oraz z istniej cych sieci 
energetycznych; 

b) zaopatrzenie w wod  z wodoci gu komunalnego w liniach rozgraniczaj cych dróg,  
na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci; dopuszcza si  zaopatrzenie w wod
z w asnego uj cia wody na warunkach okre lonych w §3 ust.3 , 

c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do kanalizacji zbiorczej w liniach 
rozgraniczaj cych dróg, na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci i drogi. Do czasu 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si  szczelne zbiorniki 
bezodp ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz  by  bezwzgl dnie
zlikwidowane, a obiekty pod czone do sieci; 

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów, z placów 
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu do studni ch onnych
lub studni odstojnikowych; 

e) nie dopuszcza si  dokonywania zmiany sp ywu wód opadowych w celu skierowania ich 
na teren s siedniej nieruchomo ci - wody opadowe na prywatnych nieruchomo ciach 
musz  by  zagospodarowane w granicach w asno ci gruntu; 

f) zaopatrzenie w gaz – nie ustala si ;
g) zaopatrzenie w ciep o – indywidualne systemy ogrzewania oparte na paliwach 

niskoemisyjnych, ekologicznych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami; 
h) gospodarka odpadami – odprowadzenie odpadów sta ych po segregacji wg grup 

asortymentowych w granicach w adania nieruchomo ci  powinny by  wywo one przez 
specjalistyczne przedsi biorstwo.

6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewn trzne, zgodnie 

z za cznikiem graficznym nr 1), dopuszcza si  dwa wjazdy na dzia k ;
b) dopuszcza si  w ramach jednostki urbanistycznej wydzielenie dróg wewn trznych

o szeroko ci min. 8,0m oraz 10,0 m z placem nawrotowym o min. wymiarach 16,0 x 16,0 
m; 

c) miejsca parkingowe wynikaj ce z programu inwestycji nale y przewidzie  w ramach 
w asno ci nieruchomo ci, jednocze nie nie mniej ni  1 mp/25 m2 powierzchni us ugowej 
i dodatkowo 1mp/1 mieszkanie. 
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7.   ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) na obszarze planu obowi zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska 
i zdrowia ludzi - wszystkie uci liwo ci zwi zane z prowadzon  dzia alno ci
gospodarcz  nale y zachowa  w granicach w asno ci nieruchomo ci;

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 40%; 
c) nale y wzd u  granic nieruchomo ci zastosowa  trwa e nasadzenia zieleni wysokiej lub 

krzewów.

8.   WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala si .

9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
Nie ustala si .

10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

a) nale y ujednolica  wysoko  i u ycie materia u na ogrodzenia od frontu dzia ki;
preferowane ogrodzenia o wysoko ci 1,0 – 1,5 m; z materia ów tradycyjnych: drewno, 
ceg a, kamie , ewentualnie siatka podsadzona ywop otem; 

b) zaleca si ywop oty;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych; 
11.  STAWKA PROCENTOWA - Ustala si  stawk  procentow : 30%,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I SYMBOL 
JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 

      3.3. P

2. FUNKCJA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 

Funkcja podstawowa:

Tereny produkcyjne, us ugowe, sk adowe  

Funkcja uzupe niaj ca:

Zabudowa magazynowa 

3.  FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa produkcyjno-us ugowa zwarta lub wolnostoj ca, zaleca si  stworzenie 

kompleksu budynków z wewn trznymi placami oraz podzia u obszaru na cz  us ugowo-
handlowo-biurow  oraz produkcyjn ;

b) dopuszcza si  zachowanie istniej cego zagospodarowania terenu; 
c) wszystkie obiekty wraz z budynkiem g ównym maj  stanowi  kompozycyjn  ca o  pod 

wzgl dem formy i u ytych materia ów wyko czeniowych;
d) dopuszcza si  adaptacj  istniej cych budynków. 

4.2.WSKA NIKI ZABUDOWY: 
a) wysoko  budynku i proporcje elewacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 

+ poddasze u ytkowe;
b) nachylenie dachu: min. 220 – max. 450;
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c) maksymalna dopuszczalna wysoko  zabudowy, licz c od poziomu terenu 
do najwy szego punktu kalenicy budynków – 12,0 m; 

d) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy o symetrycznym kacie nachylenia po aci
dachowych;

e) pokrycie dachu: wskazane jest zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dla ca ego 
zespo u o kolorystyce zbli onej do czerwieni lub br zu;

f) wska nik intensywno ci zabudowy maksymalnie: 70% pokrycia dzia ki zabudow  oraz 
nawierzchniami utwardzonymi (w tym max. 50% pokrycia dzia ki zabudow );

g) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg o ci 6,0 m od linii rozgraniczaj cych z drogami, 
zgodnie z za cznikiem graficznym nr 1 do uchwa y;

5.   ZASADY OBS UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) energia elektryczna – z istniej cej sieci na zasadach ustalonych z w a ciwym zak adem 

energetycznym; 
b) zaopatrzenie w wod  z wodoci gu komunalnego w liniach rozgraniczaj cych dróg,  

na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci; dopuszcza si  zaopatrzenie w wod
z w asnego uj cia wody na warunkach okre lonych w §3 ust.3; 

c) odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do kanalizacji zbiorczej w liniach 
rozgraniczaj cych dróg, na warunkach okre lonych przez zarz dc  sieci i drogi. Do czasu 
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si  szczelne zbiorniki 
bezodp ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz  by  bezwzgl dnie
zlikwidowane, a obiekty pod czone do sieci; 

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów, z placów 
nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu do studni ch onnych
lub studni odstojnikowych; 

e) indywidualne systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami; 

f) odprowadzenie odpadów sta ych:
- nale y segregowa  wed ug grup asortymentowych w granicach w adania nieruchomo ci ;
- odpady poprodukcyjne nale y przechowywa  w szczelnych pojemnikach, wskazane jest 

zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne; 
- odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale y gromadzi  w szczelnych; 

oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo 
opró nianych przez specjalistyczne przedsi biorstwo.

6.   ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna terenu poprzez drog  gminn  na warunkach ustalonych przez 

zarz dc  drogi; 
b) dopuszcza si  dwa wjazdy na dzia k ;
c) miejsca postojowe wynikaj ce z rodzaju inwestycji nale y przewidzie  w granicach 

w asno ci nieruchomo ci, stosuj c: min 3 mp/ na 100m2 powierzchni us ugowej lub 
produkcyjnej oraz przynajmniej 1 mp/3pracowników. 

7.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) na obszarze planu obowi zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska
i zdrowia ludzi - wszystkie uci liwo ci zwi zane z prowadzon  dzia alno ci
gospodarcz  nale y zachowa  w granicach w asno ci nieruchomo ci;

b) powierzchnia biologicznie czynna – min 30%; 
c) nale y wzd u  granic nieruchomo ci zastosowa  trwa e nasadzenia zieleni wysokiej lub 

krzewów.

8.   WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) Nie ustala si .
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)

9.   OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
a) Nie ustala si .
10. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA 

PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
a) nale y ujednolica  wysoko  i u ycie materia u na ogrodzenia od frontu dzia ki;

preferowane ogrodzenia o wysoko ci 1,0 – 1,5 m; z materia ów tradycyjnych: drewno, 
ceg a, kamie , ewentualnie siatka podsadzona ywop otem; 

b) zaleca si ywop oty;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych. 

11.  STAWKA PROCENTOWA - Ustala si  stawk  procentow : 30%,

4. Tereny produkcji rolnej. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA ,  
OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - PARADY  SKRZYZOWANIE”, 

W GMINIE WEJHEROWO
1. NUMER I SYMBOL 

JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 

4.1. R

2. FUNKCJA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 

Funkcja podstawowa:
Produkcja rolna
Funkcja uzupe niaj ca:
Nie przewiduje si

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .
4. WARUNKI URBANISTYCZNE: 
a) nie dopuszcza si  zabudowy, za wyj tkiem obiektów gospodarczych, s u cych obs udze

rolnictwa, nie wymagaj cych pozwolenia na budow ;
b) dopuszcza si  zalesienia terenów nieprzydatnych do produkcji rolniczej; 

5. ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ: 
a) obs uga komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne lub wewn trzne, zgodnie 

z za cznikiem graficznym nr 1. 

6.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

a) Patrz: USTALENIA OGÓLNE § 3; 
b) Nale y zachowa  rowy melioracyjne, oczka wodne oraz zadrzewienia ródpolne.

7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala si .

8.   OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
a) Nie ustala si .
9. USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA 

PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
      Nie ustala si .
10. STAWKA PROCENTOWA - Ustala si  stawk  procentow : 0%,
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5. Tereny le ne.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA, 
OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - PARADY  SKRZY OWANIE”, 

W GMINIE WEJHEROWO
NUMER I SYMBOL 

JEDNOSTKI
URBANISTYCZNEJ: 

5.1. Ls

FUNKCJA
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
FUNKCJI PREFEROWANEJ: 

Funkcja podstawowa:
Tereny le ne 
Funkcja uzupe niaj ca:
Nie przewiduje si

FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala si .
WARUNKI URBANISTYCZNE: 
nie dopuszcza si  zabudowy; 
zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami w operacie le nym. 

ZASADY OBS UGI KOMUNIKACYJNEJ: 
Nie ustala si

6.  ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO: 

Patrz: USTALENIA OGÓLNE §3. 

7.   WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala si .

8.    OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: 
a) Nie ustala si .

9.   USTALENIA DOTYCZ CE WYMAGA  DOTYCZ CYCH KSZTA TOWANIA 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

      Nie ustala si .

10. STAWKA PROCENTOWA - Ustala si  stawk  procentow : 0%,

KARTY DRÓG: 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA ,  
OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - PARADY  SKRZY OWANIE”,

W GMINIE WEJHEROWO
1. NUMER I NAZWA DROGI: 01KD KL
2. FUNKCJA LUB STREFA  

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

Droga lokalna powiatowa 

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA 
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: 

Nie ustala si .

4. MINIMALNA SZEROKO  W 
LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH:

15,0 m 
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5. PARKINGI: Dopuszcza si  miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA: 
       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE: 
       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
8. USTALENIA INNE: 
a) zaleca si  wprowadzenie nowych nasadze  zieleni wysokiej jako uzupe nienie ju

istniej cej;
b) nie dopuszcza si  wprowadzenia infrastruktury w liniach rozgraniczaj cych drogi 

powiatowej, z wyj tkiem infrastruktury zwi zan  z obs ug  drogi; 
c) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZYZOWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER I NAZWA DROGI: 02 KD, 03KD KD
2. FUNKCJA LUB STREFA  

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

Droga dojazdowa gminna – publiczna 

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA 
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: 

Nie ustala si .

4. MINIMALNA SZEROKO  W 
LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH:

10,0 m 

5. PARKINGI: Dopuszcza si  miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA: 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. 
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE: 

Nie ustala si .
8.   USTALENIA INNE: 
a) zaleca si  wprowadzenie nowych nasadze  zieleni wysokiej; 
b) dopuszcza si  w ramach linii rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie infrastruktury 

technicznej liniowej oraz usytuowanie transformatorów i innych urz dze  do obs ugi sieci;
c) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER I NAZWA DROGI: 04, 07, KDW
2. FUNKCJA LUB STREFA  

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

Droga wewn trzna  

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA 
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: 

Nie ustala si .

4. MINIMALNA SZEROKO  W 
LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH:

 Drogi – 8,0 m

5. PARKINGI: Dopuszcza si  miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA: 
       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
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§
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE: 
       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
8. USTALENIA INNE: 
a) zaleca si  wprowadzenie nowych nasadze  zieleni wysokiej; 
b) dopuszcza si  w ramach linii rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie infrastruktury 

technicznej liniowej oraz usytuowanie transformatorów i innych urz dze  do obs ugi sieci; 
c) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO

1.   NUMER I NAZWA DROGI: 05 KDW
2.   FUNKCJA LUB STREFA

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

Droga wewn trzna  

3.   FUNKCJA ISTNIEJ CA
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: 

Nie ustala si .

4.   MINIMALNA SZEROKO  W 
LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH:

 Drogi – 10,0 m

5. PARKINGI: Dopuszcza si  miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA: 
       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE: 
       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
8. USTALENIA INNE: 
a) zaleca si  wprowadzenie nowych nasadze  zieleni wysokiej; 
b) dopuszcza si  w ramach linii rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie infrastruktury 

technicznej liniowej oraz usytuowanie transformatorów i innych urz dze  do obs ugi sieci; 
c) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO

1.   NUMER I NAZWA DROGI: 08 KDW
2.  FUNKCJA LUB STREFA  

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

Droga wewn trzna  

3.   FUNKCJA ISTNIEJ CA
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: 

Nie ustala si .

4.   MINIMALNA SZEROKO  W 
LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH:

 Drogi – 8,0 m, z placem nawrotowym 
12,5x12,5m.

5. PARKINGI: Dopuszcza si  miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA: 
       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE: 
       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER I NAZWA DROGI: 06 KDW
2. FUNKCJA LUB STREFA  

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

Droga wewn trzna  

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA 
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: 

Nie ustala si .

4. MINIMALNA SZEROKO  W 
LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH:

 Drogi – 6,0 m

5. PARKINGI: Dopuszcza si  miejsca parkingowe 
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA: 

       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE: 

       Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
8.    USTALENIA INNE: 
a) zaleca si  wprowadzenie nowych nasadze  zieleni wysokiej; 
b) dopuszcza si  w ramach linii rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie infrastruktury 

technicznej liniowej oraz usytuowanie transformatorów i innych urz dze  do obs ugi sieci; 
c) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU WSI GÓRA , OKRE LONEGO JAKO „GÓRA POMORSKA - 
PARADY  SKRZY OWANIE”, W GMINIE WEJHEROWO 

1. NUMER I NAZWA DROGI: 09 TK
2. FUNKCJA LUB STREFA  

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI 
PREFEROWANEJ: 

Tereny kolejowe  
Docelowo jako ci g pieszo-rowerowy  

3. FUNKCJA ISTNIEJ CA 
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: 

Tereny kolejowe 

4. MINIMALNA SZEROKO  W 
LINIACH ROZGRANICZAJ CYCH:

5,0 m 

5. PARKINGI: Nie dopuszcza si  miejsc parkingowych. 
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA: 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE: 

Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
8. USTALENIA INNE: 
a) dopuszcza si  w ramach linii rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie infrastruktury 

technicznej liniowej oraz usytuowanie transformatorów i innych urz dze  do obs ugi sieci; 
b) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.

§
8. USTALENIA INNE: 
a) zaleca si  wprowadzenie nowych nasadze  zieleni wysokiej; 
b) dopuszcza si  w ramach linii rozgraniczaj cych drogi przeprowadzenie infrastruktury 

technicznej liniowej oraz usytuowanie transformatorów i innych urz dze  do obs ugi sieci; 
c) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
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umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 
na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo,

2. Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do do-
kumentów przedstawiających plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzeb-
nych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w 
art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym.

3. Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie inter-
netowej gminy Wejherowo

§ 8

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego, za wyjątkiem § 7 ust. 1, która wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Danilczyk

§ 5

1. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny 
nr 1:2000.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu na załączniku gra-
fi cznym nr 1 są następujące oznaczenia: ustalenia planu, 
zasady kształtowania zabudowy.

§ 6

  Stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 
36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustalono szczegółowo dla każdej jednostki urbanistycznej
w kartach terenu.

§ 7

  Zobowiązuje się Wójta gminy Wejherowo do:
1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Urzędo-

wi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 40 — 3672 — Poz. 702

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/400/2009
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 grudnia 2009 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/400/2009
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 grudnia 2009 r.

ROZTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG DO MIEJSCOWE-
GO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA FRAGMENTU WSI GÓRA W GMINIE WEJHEROWO 
OKREŚLONEGO NAZWĄ „Góra Paradyż – Skrzyżowa-
nie”
Rada Gminy Wejherowo po zapoznaniu się z dokumenta-
cją formalno-prawną dotyczącą uwag do projektu MPZP 
„Góra Paradyż – Skrzyżowanie” rozstrzyga co następu-
je:
  Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu 
MPZP „Góra Paradyż – Skrzyżowanie” oraz w terminie 
obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od 
ostatniego dnia wyłożenia projektu Planu do publicznego 
wglądu, do Urzędu Gminy Wejherowo nie wpłynął ani 
jeden wniosek, który można zakwalifi kować jako uwagę.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z 2003 r. art. 11 pkt 11,12 oraz art. 12 pkt 1.) roz-
strzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest załącznikiem do 
uchwały o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra pod nazwą 
„Góra Paradyż – Skrzyżowanie” w gminie Wejherowo.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/400/2009
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 22 grudnia 2009 r.

ROZTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAG-
MENTU WSI GÓRA W GMINIE WEJHEROWO OKREŚLO-
NEGO NAZWĄ „Góra Paradyż – Skrzyżowanie”
Rada Gminy Wejherowo po zapoznaniu się z prognozą 
skutków ekonomicznych do projektu MPZP „Góra Pa-
radyż – Skrzyżowanie” na wniosek Wójta rozstrzyga, co 
następuje:
  Drogi znajdujące się w obszarze planu, zapisane jako 
drogi dojazdowe oznaczone następującymi numerami: 
02KD-KD, 03KD-KD, jako drogi gminne dojazdowe (D), 
przechodzą na własność gminy z zachowaniem przepisów 
odrębnych, jako drogi gminne.
  Drogi znajdujące się w obszarze opracowanego planu i 
oznaczone jako drogi wewnętrzne, będą podlegały zbyciu 
na rzecz innych właścicieli.
  Obszar objęty projektem Planu leży w strefi e częściowo 
zabudowanej i jest zaopatrzony w następujące media: 
energię elektryczną, wodę, dla obszarów już zabudowa-
nych. Gmina zobowiązuje się do wykonania wszelkich 
inwestycji związanych z uzbrojeniem terenu tj. energię 
elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną oraz wykonanie 
nawierzchni i urządzenia dróg, w ramach swoich możli-
wości ze środków własnych gminy.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 
80 poz 717 z 2003 r. art. 20.1) rozstrzygnięcie o dt. Spo-
sobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, jest załącznikiem do uchwały 
o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra pod nazwą: „Góra 
Paradyż – Skrzyżowanie” w gminie Wejherowo.
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 UCHWAŁA Nr XXII/197/2009
Rady Gminy Chmielno

 z dnia 25 czerwca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru obejmującego część obrębu Przewóz w gminie Chmielno – obszar nr 1.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 948, 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 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 27 w zw. z art. 20, 
art. 15, art. 16, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 
Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Chmielno po stwierdzeniu 

zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/232/2002 z dnia 5 kwiet-
nia 2002 r. uchwala, co następuje:

§ 1

  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu 
Przewóz w gminie Chmielno – obszar nr 1 zwany dalej 
„planem”, obejmujący obszar około 0,33 ha obejmujący 
część działki 18/5 oznaczoną w ewidencji gruntów ozna-
czeniem Bi.

§ 2

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 


