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 UCHWAŁA Nr XXVII/233/2009

Rady Gminy Chmielno

 z dnia 29 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru obejmującego część obrębu Przewóz w gminie Chmielno - obszar nr 2.

  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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 
20, art. 15, art. 16 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 2 zwany dalej 
„planem”, obejmujący obszar około 2,64 ha obejmujący 
części działek 18/5 i 3019/2 oznaczone w ewidencji grun-
tów oznaczeniami Ls i dr zlokalizowany pomiędzy drogą 
a Jeziorem Bukrzyno Duże.

§ 2

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

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i 
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń

2) intensywność zabudowy – stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki. W karcie 
terenu można ustalić intensywność zabudowy dla te-
renu.

3) powierzchnia całkowita budynku – suma powierzch-
ni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po 
obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków 
i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub 
ich części o wysokości ponad 1,90m, zamkniętych i 
przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudó-
wek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, 
centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. 
Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo 
powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów

4) powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia 
całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: 
konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby win-
dowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomieszczenia 
nieużytkowe

5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną dzia-

łalnością gospodarczą – mieszkanie:
a) właściciela podmiotu gospodarczego,
b) stróża lub
c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,
 na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Do-

puszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym 
budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna 
powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać 
łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele 
działalności gospodarczej

6) typ zabudowy – zespół następujących cech zabudowy: 
usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, 
rodzaj dachu (płaski, stromy).

 Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabu-
dowie w typie zabudowy istniejącej – typ ten określa 
zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, 
poza bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy istniejącej 
– ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, chyba, że 
także dla tych fragmentów został ustalony obowiązujący 
typ zabudowy

7) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniż-
szej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór 
najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię te-
renu (odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku 
planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego 
punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki.

 Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instala-
cji i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, 
reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: 
anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, 
nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, 
centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 
postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od 
zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych niż 
trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy 
swoją masą.

 Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla po-
szczególnych części budynków

8) dach stromy – dach, który spełnia równocześnie nastę-
pujące warunki:
a) połaci dachowe są nachylone do poziomu pod kątem 

większym niż 30o, w przypadku górnej połaci dachu 
mansardowego – pod kątem większym niż 10o

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniej-
szym nachyleniu nie przekracza połowy całej po-
wierzchni przykrytej dachem

 Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie 
kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu

9) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz – określonych w ustaleniach 
planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń 
nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
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 zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych 
obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie sta-
nowią inaczej,

10) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, ot-
warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże

11) zieleń do utrzymania i wprowadzenia – obszar zie-
leni wyznaczony w planie wewnątrz terenu o innym 
przeznaczeniu z określonych przestrzennie powodów 
środowiskowych, takich jak: ochrona istniejących sku-
pisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zielenią (np. 
skarpy, zagrożenie osuwiskami, podmokłości), lokalne 
powiązania ekologiczne, zieleń izolacyjna. Minimum 
80% obszaru tej zieleni musi stanowić powierzchnia 
biologicznie czynna. Jako zieleń towarzysząca innym 
funkcjom, utrzymywana i pielęgnowana przez właści-
ciela terenu (użytkownika) może ona być urządzona i 
służyć celom rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie 
kolidujący z celami jej ustalenia.

 Na tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania 
i wprowadzenia dopuszcza się:
a) ścieżki piesze i rowerowe, małą architekturę i 

placyki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla 
urządzeń infrastruktury technicznej, chyba że w 
karcie terenu ustalono inaczej,

b) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne o po-
wierzchniach nie przekraczających powierzchni 
boisk do gier małych - w przypadku dopuszczenia 
ich w karcie terenu,

c) ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne - bez 
miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia 
ich w karcie terenu wraz z określeniem warunków 
(np. liczba, orientacyjna lokalizacja)

12) poddasze użytkowe – oznacza przestrzeń zawartą 
pomiędzy górną płaszczyzną stropu nad ostatnią 
kondygnacją, ścianką kolankową o wysokości do 1,2m 
a płaszczyznami wyznaczonymi przez konstrukcje da-
chu. Cała przestrzeń poddasza może być przeznaczona 
na cele użytkowe. Dopuszcza się dowolny podział 
przestrzeni poddasza użytkowego.

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
  UTL tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej – te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej związanej 
z czynną rekreacją sezonową lub całoroczną
  UT tereny zabudowy usług turystyki – usługi komer-
cyjne i publiczne związane z szeroko pojętą turystyką i 
rekreacją oraz funkcje bezpośrednio związane.
  W ramach funkcji bezpośrednio związanych dopuszcza 
się:

a) centra konferencyjne i odnowy biologicznej
b) kryte pływalnie i aquaparki o sumarycznej powierzch-

ni tafl i wody do 2500m2,
c) domy weselne,
d) parkingi i garaże dla samochodów osobowych,
e) małe sklepy do 100m2 powierzchni sprzedażowej
f) mieszkania integralnie związane z prowadzoną dzia-

łalnością gospodarczą,
g) małe muzea o powierzchni do 500 m2 powierzchni 

wystawienniczej,
h) skanseny,
i)  magazyny sprzętu turystycznego i jego wypożyczal-

nie,
j)  boiska i place gier o powierzchni do 500m 2

k) kąpieliska
l)  przystanie i pomosty wraz z zabudową je obsługującą 

oraz pomieszczeniami dla ratownika i bosmana
  W ramach wszystkich wyżej wymienionych funkcji 
dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej (z wyklu-
czeniem wolnostojących masztów telefonii komórkowej) 
i drogi wewnętrzne służące obsłudze tych terenów.

§ 4

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych.

Wska niki miejsc postojowych 
Lp. Rodzaj funkcji 

Podstawa 
odniesienia

1 2 3 4 

1.

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne lub 
mieszkania w obiektach o 
innej funkcji g ównej 

1 mieszkanie MIN. 2 

2. Hotele, domy wczasowe, 1 pokój MIN. 0,6+ 0,03 m.p. dla autokaru 

3.
Restauracje, kawiarnie, 
bary, domy weselne 

100 miejsc 
konsumpc. 

MIN. 15 

4.
Muzea ma e do 500 m

2

powierzchni 
wystawienniczej

100 m
2
 pow. 

wystawienniczej
MIN. 1,6

5.
Kryte p ywalnie i 
aquaparki 

100 m² lustra 
wody

MIN. 5 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 wskaźniki par-
kingowe stosuje się odpowiednio wg podstawy odnie-
sienia.

3. Dla różnych funkcji zrealizowanych w jednym obiekcie 

ilość miejsc parkingowych liczy się oddzielnie dla każdej 
z nich. Nie dotyczy funkcji bezpośrednio związanych z 
funkcją podstawową nie obsługujących klientów ze-
wnętrznych.
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§ 5

1. Ustala się na obszarze objętym planem jeden teren w 
rozumieniu § 2 pkt 1.

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

Poz. 637

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
OBSZARU OBEJMUJ CEGO CZ  OBR BU PRZEWÓZ W GMINIE CHMIELNO - OBSZAR 
NR 2

1. NUMER 001                                                      2. POWIERZCHNIA 1,86 ha
3. PRZEZNACZENIE  

UT TEREN ZABUDOWY US UG TURYSTYKI 
– hotel/dom wczasowy wraz z funkcjami bezpo rednio zwi zanymi,

4. FUNKCJE WY CZONE 
1) pozosta e nie wymienione w pkt. 3 
2) funkcje bezpo rednio zwi zane z funkcj  hotelu/domu wczasowego, o których mowa w pkt. 3 nie mog  zajmowa

wi cej ni  1/3 powierzchni u ytkowej ca o ci zabudowy zlokalizowanej na terenie 

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM  
budynki mieszkalne letniskowe 

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt 7,11, 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy: nie ustala si

2)  wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: max 4%
3)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 70%   powierzchni dzia ki

4)  intensywno  zabudowy: minimalna – nie ustala si                maksymalna – 0,04
5)  wysoko  zabudowy: minimalna – nie ustala si                      maksymalna – 8,0m

6)  formy zabudowy – budynki wolnostoj ce
7)  kszta t dachu – wielospadowy, stromy o symetrycznym nachyleniu po aci wzd u  d u szych boków budynków 
1) inne:  

a. maksymalna ilo  budynków mieszkalnych - 14   
b. dopuszcza si  u ytkowe wykorzystanie poddaszy 

9) nie dopuszcza si  nowych podzia ów geodezyjnych za wyj tkiem wydziele  pod drogi i inne elementy infrastruktury 
technicznej 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost pno  drogowa – z drogi dojazdowej na dzia ce 18/3 lub dzia ce z niej wydzielonej (poza granicami planu) 
2)     parkingi – do realizacji na terenie zgodnie z § 4 uchwa y,  
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej, dopuszcza si  z istniej cych studni 
4) odprowadzenie cieków – do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si  do istniej cego szczelnego zbiornika 

bezodp ywowego i wywóz do oczyszczalni cieków  
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 
8) zaopatrzenie w ciep o – z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych 
9) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odr bnymi  

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy   
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej – nie ustala si

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1) teren znajduje si  w obszarze b d cym pod ochron , o którym mowa w pkt. 16.1 - lokalizacja nowej zabudowy 

zgodnie z przepisami odr bnymi 
2) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu: 
a) w przypadku konieczno ci wycinki drzew kompensacja w stosunku jedno drzewo wyci te 5 nowych nasadze  w 

granicach dzia ki,
b) przed przyst pieniem do zagospodarowania terenu nale y przeprowadzi  szczegó ow  inwentaryzacj  drzew i 

zakrzewie  wraz z ocen  stanu ich zdrowotno ci,
c) w przypadku kolizji istniej cego drzewostanu z planowanym zagospodarowaniem terenu w pierwszej kolejno ci 

przesadzenie drzew m odych o dobry stanie sanitarno –zdrowotnym 
d) w przypadku realizacji parkingów terenowych zaleca si  wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 

1 drzewo na pi  miejsc postojowych. 
e) nowe nasadzenia drzew i krzewów zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi, 
f) ziele  do utrzymania i wprowadzenia – jak na rysunku planu 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
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zakaz tymczasowego zagospodarowania  

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
obszar planu po o ony w obr bie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowi zuj  zakazy i nakazy 
okre lone w Rozporz dzeniu Wojewody Gda skiego nr 54/06 z dnia 15 marca 2006 w sprawie Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U YTKOWANIU 
1) ogrodzenia mo liwe wy cznie a urowe, z wykluczeniem prz se  z prefabrykatów betonowych 
2) ogrodzenia nie mog  przes ania  panoram widokowych na jezioro Bukrzyno Du e
3) zakaz lokalizacji no ników reklamowych wolnostoj cych i reklam na budynkach i ogrodzeniach za wyj tkiem

szyldów zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci  o maksymalnej powierzchni 0,5m 
4) zakaz lokalizacji wolnostoj cych masztów telefonii komórkowej 
5) na terenie znajduje si  uj cie wody pitnej wyznaczone liniami podzia u wewn trznego na rysunku planu, dla obszaru 

którego obowi zuje ochrona zgodnie z przepisami odr bnymi oraz: 
a) zakazuje si  organizacji jakichkolwiek miejsc postojowych 
b) lokalizowania miejsc sk adowania i przechowywania jakichkolwiek materia ów i odpadów 
c) w granicach obszaru oraz w odleg o ci min. 10m od jego granic zakazuje si  wykonywania jakiejkolwiek 

dzia alno ci w wyniku której do gruntu mog  dosta  si  substancje mog ce negatywnie wp yn  na rodowisko  
6) dopuszcza si  aby zlokalizowane na terenie obiekty infrastruktury technicznej obs ugiwa y teren 002-UTL 
7) przez teren przebiega droga le na pe ni ca funkcje drogi po arowej – nale y zapewni  dost p dla odpowiednich 

s u b

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
1) gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich pó niejszego 

wykorzystania  
2) maksymalne ograniczenie stosowania szczelnych, nieprzepuszczalnych nawierzchni dla utwardzenia dróg 

dojazdowych do poszczególnych budynków i wydzielonych dzia ek oraz miejsc postojowych dla pojazdów 
osobowych, 

3) indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciep o, wykorzystuj ce najnowsze technologie 
grzewcze o wysokiej sprawno ci z zastosowaniem paliw ekologicznych, 

4) teren potencjalnie zagro ony ruchami masowymi ziemi - zalecenie ograniczenia wykonywania budowlanych prac 
ziemnych jedynie do terenu lokalizacji poszczególnych budynków, dróg dojazdowych do nich oraz realizacji 

obiektów infrastruktury technicznej,

5) z racji bezpo redniego s siedztwa lasów zaleca si  stosowanie materia ów trudnozapalnych 
i nierozprzestrzeniaj cych ognia. 

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
OBSZARU OBEJMUJ CEGO CZ  OBR BU PRZEWÓZ W GMINIE CHMIELNO - OBSZAR 
NR 2

1. NUMER 002                                                     2. POWIERZCHNIA 0,78 ha
3. PRZEZNACZENIE  

UTL TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ LETNISKOWEJ 

4. FUNKCJE WY CZONE 
nie ustala si

5. ISTNIEJ CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM  
 nie ustala si

6. ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
stosuje si  zasady, o których mowa w pkt 7,11, 

7.ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1) linie zabudowy:  maksymalna nieprzekraczalna od granicy lasu 12,0m jak na rysunku planu 
2) wielko  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu:        max 5%  
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej –    60% powierzchni dzia ki 
4) intensywno  zabudowy: minimalna – nie ustala si                maksymalna – 0,05  
5)  wysoko  zabudowy: minimalna – nie ustala si                     maksymalna – 6,0m  
6) formy zabudowy – budynki wolnostoj ce
7) kszta t dachu – wielospadowy, stromy o symetrycznym nachyleniu po aci wzd u  d u szych boków budynków 
8) inne:

a) maksymalna ilo  budynków mieszkalnych - 11   
b) dopuszcza si  u ytkowe wykorzystanie poddaszy 
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) p y y y p y
9) nie dopuszcza si  nowych podzia ów geodezyjnych za wyj tkiem wydziele  pod drogi i inne elementy 

infrastruktury technicznej 

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI
nie dotyczy  

9. ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
1) dost pno  drogowa – z drogi dojazdowej na dzia ce 18/3 lub dzia ce z niej wydzielonej (poza granicami planu) 
2) parkingi – do realizacji na terenie zgodnie z § 4 uchwa y, dopuszcza si  realizacj  cz ci miejsc parkingowych 

poza granicami terenu na terenie 001-UT 
3) zaopatrzenie w wod  – z sieci wodoci gowej, dopuszcza si  z istniej cych studni na terenie 001-UT 
4) odprowadzenie cieków  

a) do kanalizacji sanitarnej,  
b) dopuszcza si  do istniej cego szczelnego zbiornika bezodp ywowego zlokalizowanego na terenie 001-UT i 

wywóz do oczyszczalni cieków lub do  maksymalnie jednego nowego szczelnego zbiornika 
bezodp ywowego zlokalizowanego na terenie w asnym, 

5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego
6) zaopatrzenie w energi  elektryczn  – z sieci elektroenergetycznej 
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, jeden zbiornik mo e obs ugiwa  min. 3 budynki 

mieszkalne
8) zaopatrzenie w ciep o – z sieci ciep owniczej lub niskoemisyjnych róde  lokalnych 
9) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odr bnymi  

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy   
2) zasady kszta towania struktury przestrzennej – nie ustala si

 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY  
1) teren znajduje si  w obszarze b d cym pod ochron , o którym mowa w pkt. 16.1 - lokalizacja nowej zabudowy 

zgodnie z przepisami odr bnymi 
2) maksymalne zachowanie istniej cego drzewostanu: 

a. w przypadku konieczno ci wycinki drzew kompensacja w stosunku jedno drzewo wyci te 5 nowych nasadze  w 
granicach dzia ki,

b. przed przyst pieniem do zagospodarowania terenu nale y przeprowadzi  szczegó ow  inwentaryzacj  drzew i 
zakrzewie  wraz z ocen  stanu ich zdrowotno ci,

c. w przypadku kolizji istniej cego drzewostanu z planowanym zagospodarowaniem terenu w pierwszej kolejno ci 
przesadzenie drzew m odych o dobry stanie sanitarno –zdrowotnym 

d. w przypadku realizacji parkingów terenowych zaleca si  wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 
1 drzewo na pi  miejsc postojowych. 

3) nowe nasadzenia drzew i krzewów zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi, 
4) ziele  do utrzymania i wprowadzenia – jak na rysunku planu 

12. ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy 

Poz. 637

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  

14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI 
nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA  
30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW  
obszar planu po o ony w obr bie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowi zuj  zakazy i nakazy 
okre lone w Rozporz dzeniu Wojewody Gda skiego nr 54/06 z dnia 15 marca 2006 w sprawie Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. 

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U YTKOWANIU 
1) ogrodzenia mo liwe wy cznie a urowe, z wykluczeniem prz se  z prefabrykatów betonowych 
2) ogrodzenia nie mog  przes ania  panoram widokowych na jezioro Bukrzyno Du e
3) zakaz lokalizacji no ników reklamowych wolnostoj cych i reklam na budynkach i ogrodzeniach za wyj tkiem szyldów 

zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci  o maksymalnej powierzchni 0,5m 
4) zakaz lokalizacji wolnostoj cych masztów telefonii komórkowej 
5) przez teren przebiega droga le na pe ni ca funkcje drogi po arowej – nale y zapewni  dost p dla odpowiednich 

s u b

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
1) gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich pó niejszego 

wykorzystania  
2) maksymalne ograniczenie stosowania szczelnych, nieprzepuszczalnych nawierzchni dla utwardzenia dróg 

dojazdowych do poszczególnych budynków i wydzielonych dzia ek oraz miejsc postojowych dla pojazdów 
osobowych, 

3) parkingi zlokalizowane na powierzchniach przepuszczalnych nie mog  by  uznane za powierzchni  biologicznie 
czynn

4) indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciep o, wykorzystuj ce najnowsze technologie 
grzewcze o wysokiej sprawno ci z zastosowaniem paliw ekologicznych, 
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5) teren potencjalnie zagro ony ruchami masowymi ziemi - zalecenie ograniczenia wykonywania budowlanych prac 
ziemnych jedynie do terenu lokalizacji poszczególnych budynków, dróg dojazdowych do nich oraz realizacji obiektów 

infrastruktury technicznej,

6) z racji bezpo redniego s siedztwa lasów zaleca si  stosowanie materia ów trudnozapalnych 
i nierozprzestrzeniaj cych ognia. 

7) w miejsce ogrodze  stosowanie ywop otów i zieleni pn cej na a urowych stela ach  

§ 6

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna - rysunek planu dla obszaru obejmu-
jącego część obrębu Przewóz w gminie Chmielno 
- obszar nr 1 w skali 1:1000 (załącznik nr 1),

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2),

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 7

  Zobowiązuje się Wójta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Gminy Chmielno.

§ 8

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Marian Kwidziński

Poz. 637
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/233/2009
Rady Gminy Chmielno
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Poz. 637
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/233/2009
Rady Gminy Chmielno
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-

tu planu dla obszaru obejmującego część obrębu Przewóz 

w gminie Chmielno - obszar nr 2

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach od 04 listopada 2009 r. do 03 grudnia 2009 r. uwag 
nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/233/2009
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 nan-

sowania dla obszaru obejmującego część obrębu Przewóz 

w gminie Chmielno - obszar nr 2

W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy.

Poz. 637, 638
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 UCHWAŁA Nr XXVII/232/2009

Rady Gminy Chmielno

 z dnia 29 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chmielno 

„Wieś” dla obszaru oznaczonego w planie kartą terenu 008-MN/U, 011-UT, 017-ZK.

  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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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 zagospo-
darowaniu 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 kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Chmielno zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXVII/232/2002 z dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwala, co 
następuje

§ 1

  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Chmielno „Wieś” dla 
obszaru oznaczonego w planie kartą terenu 008-MN/U, 
011-UT, 017-ZK, zwaną dalej „planem miejscowym”.

§ 2

1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych 
w uchwale nr XV/140/2008 Rady Gminy Chmielno z dnia 
12 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Chmielno „Wieś” dla obszaru oznaczonego 
w planie kartą terenu 008-MN/U, 011-UT, 017-ZK, jak 
na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 
2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717, z późn. zm.).

§ 3

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) Strefa funkcyjna – obszar wydzielony liniami rozgrani-

czającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, 
którego przeznaczenie zostało określone w odpowied-
niej karcie terenu; oznaczony symbolem literowo-cy-
frowym.

2) Karta terenu – ustalenia szczegółowe planu dla jednej 
lub kilku stref funkcyjnych
3) Powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to 

rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową 
na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie 
mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłożu zapewniającym im natural-
ną wegetację

4) Linie zabudowy – linie ograniczające obszar, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu budowli; linie te nie 
dotyczą okapów i gzymsów, które mogą być wysu-
nięte przed linie zabudowy do 0,8m oraz balkonów, 
galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i 
ramp, które mogą być wysunięte przed linię zabudo-
wy do 1,3m, chyba że ustalenia szczegółowe planu 
stanowią inaczej.

5) Powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta 
przez wszystkie budynki w stanie wykończonym wy-
znaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 
budynków na powierzchnię terenu (z wyłączeniem 
powierzchni obiektów budowlanych nie wystających 
ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów 
drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp 
zewn., daszków, markiz, itp., powierzchni zajmowa-
nej przez wydzielone obiekty pomocnicze).

6) Wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzy się 
od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 
do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu 
bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad 
najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z gruboś-


