
UCHWAŁA NR XIX/109/2016
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa 
Karczma dla obrębu Grabowska Huta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XLI/265/2014 Rady Gminy 
Nowa Karczma z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma, Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabowska Huta na 
terenie Gminy Nowa Karczma, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowa Karczma uchwalonego uchwałą VIII/33/2003 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 
4 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowa Karczma.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabowska Huta, zwany dalej 
„planem” w granicach określonych w uchwale Nr XLI/265/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 czerwca 
2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu Gminy Nowa Karczma.

§ 2. Integralną część planu stanowią następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 sporządzony na kopii mapy zasadniczej, w podziale na 
arkusze;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu obowiązują w następującym zakresie ustaleń planu:

1) granic obszaru objętego planem;

2) granicy administracyjnej gminy;

3) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy;

5) obiektów wpisanych do ewidencji zabytków;

6) stref ochrony archeologicznej;
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7) obiektów współtworzących historyczny klimat zabudowy;

8) obiektów współtworzących historyczny klimat zabudowy – krzyża;

9) stref ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi;

10) stref ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi;

11) osi linii elektroenergetycznej 400 kV;

12) pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV;

13) pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 220 kV;

14) pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110 kV;

15) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MNU - 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, U – zabudowy usługowej, US – sportu i rekreacji, R – rolnicze, RM– 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ZL – leśne, ZC – cmentarzy, ZN – zieleni 
nieurządzonej, WS – wód powierzchniowych śródlądowych, KDZ - dróg publicznych klasy zbiorczej, KDL 
- dróg publicznych klasy lokalnej, KDD - dróg publicznych klasy dojazdowej, KDW – dróg wewnętrznych, 
IT – infrastruktury technicznej, EE – infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w §3 stanowią treść informacyjną.

§ 5. Objaśnienie określeń użytych w uchwale.

1) plan - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały;

2) uchwała – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej;

3) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 2 pkt 1 uchwały;

4) linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć linie stanowiące granice między terenami o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalone niniejszym planem;

5) działka – należy przez to rozumieć działkę ewidencyjną;

6) działka budowlana – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym;

7) teren – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu lub o różnych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

8) elewacja frontowa – elewacja budynku od strony ulicy lub elewacja, w której zlokalizowane jest wejście 
główne do budynku, dotyczy zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej, budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych;

9) kalenica równoległa lub prostopadła do drogi lub granicy z działką sąsiednią – uznaje się kalenicę za 
równoległą lub prostopadłą jeżeli odchylenie od kąta jest nie większe niż 5o, w przypadku kiedy oś do 
działki drogi nie stanowi linii prostej to zasada równoległości lub prostopadłości obowiązuje w stosunku do 
wybranego fragmentu drogi, a dla osi w formie łuku – do stycznej do tego łuku;

10) nieprzekraczalne linie zabudowy – linie oznaczone na rysunku planu lub/i opisane w tekście planu, 
których przekraczanie jest niedopuszczalne; dotyczy to lokalizacji nowych budynków oraz rozbudowy 
istniejących; linie zabudowy nie dotyczą:

a) części budynku takich jak schody, okapy, gzymsy, balkony, wysunięte nie więcej niż 1,5 m,

b) części budynku (np. w postaci ganku, wykusza lub innej) o kubaturze nie większej niż 21 m3 jednak 
wysunięcie to nie może być większe niż 2 m,

c) zewnętrznego docieplenia elewacji,

d) obiektów obsługi technicznej i urządzeń pomocniczych;

11) obiekt obsługi technicznej – należy przez to rozumieć:

a) infrastrukturę techniczną, która w szczególności służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, 
ciepła, energii elektrycznej, gazu,
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b) podziemną infrastrukturę w tym: teletechniczną i elektroenergetycznych linii kablowych,

c) stacje transformatorowe, obiekty przepompowni ścieków, stacje gazowe, urządzenia melioracji;

12) powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

13) linia elektroenergetyczna 400 kV – należy przez to rozumieć napowietrzną, dwutorową linię 
elektroenergetyczną 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo;

14) linia elektroenergetyczna 220 kV – należy przez to rozumieć istniejącą napowietrzną, linię 
elektroenergetyczną 220 kV;

15) linia elektroenergetyczna 110 kV – należy przez to rozumieć istniejącą napowietrzną, linię 
elektroenergetyczną 110 kV;

16) oś linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć linię, na której przewiduje się lokalizację lub jest 
zlokalizowana oś główna konstrukcji słupa elektroenergetycznego – w przypadku projektowanych linii 
elektroenergetycznych, a w przypadku istniejących linii – należy rozumieć jako linię, dla których odległości 
od skrajnego przewodu jest jednakowa;

17) pas technologiczny – należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70,0 m, po 35,0 m w obie strony od osi 
linii elektroenergetycznej 400 kV, obszar o szerokości 50,0 m, po 25,0 m w obie strony od osi linii 
elektroenergetycznej 220 kV, obszar o szerokości 40,0 m, po 20,0 m w obie strony od osi linii 
elektroenergetycznej 110 kV, obszar o szerokości 14,0 m, po 7 m w obie strony od osi linii 
elektroenergetycznej 15 kV;

18) reklama – należy przez to rozumieć znak lokalizowany na obiektach budowlanych, elementach 
zagospodarowania lub na niezależnej konstrukcji, w formie plakatu, nieoświetlonej planszy, napisów na 
markizie, podświetlonej planszy/kasetonu o stałej treści, świetlnego ekranu reklamowego, billboardu, 
bannera, transparentu, zawierający informację inną niż nazwa, logo, rodzaj działalności, niebędący 
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

19) szyld – znak zawierający logo firmowe lub informacje o nazwie firmy, przedsiębiorcy, jednostce 
organizacyjnej, rodzaju prowadzonej działalności, dacie założenia, umieszczony w miejscu prowadzenia 
działalności przy witrynie lub wejściu do budynku lub jako oznakowanie siedziby organu;

20) świetlny ekran reklamowy – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej wykorzystujący 
ruchomy obraz lub zmienną treść, w tym nośniki LED;

21) tablica informacyjna – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony do zamieszczania 
informacji nie będący tablicą i urządzeniem reklamowym;

22) zieleń wysoka – zadrzewienia i zakrzewienia o wysokości powyżej 3 m n.p.t.

§ 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolem MNU;

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U;

4) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US;

5) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;

6) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem RM;

7) tereny leśne, oznaczone symbolem ZL;

8) tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC;

9) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem ZN;

10) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem WS;

11) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolem KDZ;

12) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem KDL;
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13) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD;

14) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;

15) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem IT;

16) tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone symbolem EE.

§ 7. W granicach planu ustala się lokalizacje następujących inwestycji celu publicznego, o których mowa 
w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na terenach EE oraz w granicach pasa technologicznego;

2) infrastruktury technicznej głównych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
sieci telekomunikacyjnych, sieci elektroenergetycznych i gazowych zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu;

3) dróg publicznych na terenach: KDZ, KDL, KDD.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania 
przestrzeni publicznych.

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami zasad 
kształtowania zabudowy określonymi w §11.

2. Ustala się następujące odległości w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem 
planu:

a) od linii rozgraniczających tereny o symbolu KDZ – 8 m na terenach zabudowanych;

b) od linii rozgraniczających tereny o symbolu KDZ – 20 m na terenach niezabudowanych;

c) od linii rozgraniczających tereny o symbolu KDL – 6 m;

d) od linii rozgraniczających tereny o symbolu KDD – 6 m;

e) od linii rozgraniczających tereny o symbolu KDW – 4 m;

f) od linii rozgraniczających tereny o symbolu ZL – 12 m;

3. Zasady sytuowania i rozmieszczania reklam:

a) w pasach drogowych dróg publicznych zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, dróg wewnętrznych zakazuje 
się lokalizacji reklam,

b) w pasach drogowych dróg publicznych, dróg wewnętrznych, a także na terenach bezpośrednio przyległych 
zakaz lokalizacji reklam emitujących zmienne światło,

c) zakazuje się lokalizacji reklam na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej (MNU), terenach sportu i rekreacji (US), terenach rolniczych (R), terenach 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych (RM), terenach lasów i zalesień (ZL), terenach cmentarzy 
(ZC), terenach zieleni nieurządzonej (ZN), terenach wód powierzchniowych śródlądowych (WS), terenów 
infrastruktury technicznej (IT),

d) ustala się możliwość umieszczania szyldów o formacie do 2 m2, związanych z prowadzoną na działce 
działalnością na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), terenach zabudowy mieszkaniowo 
– usługowej (MNU), terenach sportu i rekreacji (US), terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych (RM), terenach cmentarzy (ZC), terenach wód powierzchniowych śródlądowych (WS), terenów 
infrastruktury technicznej (IT),

e) na terenach zabudowy usługowej (U) dopuszcza się lokalizację szyldów oraz reklam o formacie do 2 m2 w 
ilości nie większej niż 2 reklamy na działce,

f) na całym terenie zakazuje się lokalizacji wielkoformatowych reklam, reklam na płotach i ogrodzeniach oraz 
świetlnych ekranów reklamowych,

g) zakazy lokalizacji reklam nie dotyczą tablic informacyjnych, słupów reklamowych, znaków drogowych, 
oznaczeń szlaków turystycznych i innych znaków w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach 
drogowych,
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h) dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi obowiązują 
dodatkowo ustalenia § 10 ust. 7.

4. Ustala się, że tereny przestrzeni publicznej stanowią:

a) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 032-KDD, 034-KDD, 044-KDZ, 050-
KDD, 093-KDD, 100-KDZ, 115-KDD, 140-KDD, 147-KDD, 153-KDD, 175-KDL;

b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 109-US, 142-ZC. Zasady zagospodarowania terenów 
określone zostały w § 11.

5. Zasady obsługi parkingowej w granicach planu, w tym minimalna liczba miejsc parkingowych (do 
bilansu wlicza się miejsca garażowe):

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 
mieszkanie i nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 dom mieszkalny,

b) dla zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 dom 
mieszkalny, a w przypadku prowadzenia działalności agroturystycznej nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 
4 łóżka,

c) dla zabudowy usługowej, w tym w zabudowie mieszkaniowo - usługowej – nie mniej niż 3 miejsca 
postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

d) dla zabudowy usług sportu i rekreacji – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni terenu.

6. Dla terenów niewymienionych w ust. 5 ilość miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. W granicach planu ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, żelbetowych 
oraz ogrodzeń pełnych: betonowych, żelbetowych oraz z innych tworzyw.

8. Istniejący w dniu wejścia w życie uchwały sposób zagospodarowania terenu oraz użytkowanie 
budynków lub ich części, powstałych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych lub takich, na 
które wydano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę uznaje się za zgodny z planem.

9. W graniach planu dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek niż wielkości wskazane w § 11 pod 
warunkiem przeznaczenia ich pod komunikację lub infrastrukturę techniczną, a także na polepszenie warunków 
zagospodarowania działek istniejących lub uregulowanie stanów prawnych.

10. W graniach planu obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, terenów pod budynkami po 
obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynależnego niezbędnego do racjonalnego korzystania z 
budynku.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W granicach planu, zgodnie z oznaczeniami na rysunku, znajdują się obszary:

1) Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;

2) otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;

3) Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”; w granicach których mają 
zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ochrony przyrody.

2. W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”:

1) wszelkie działania mogące doprowadzić do zmiany stosunków wodnych planowane do realizacji mogą 
wymagać przeprowadzenia analizy hydrologicznej dla planowanych działań w zakresie oddziaływania na 
przedmioty ochrony i wykluczenia negatywnego oddziaływania na te przedmioty. Konieczność wykonania 
odpowiednich badań hydrologicznych zostanie określona na etapie oceny oddziaływania na środowisko;

2) zamierzenie inwestycyjne planowane na nieruchomości musi być zgodne z Planem Zadań Ochronnych 
Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000PLH 220091 "Piotrowo".

3. Na rysunku planu oznaczono chronione siedliska przyrodnicze poza obszarem Natura 2000, korytarze 
ekologiczne oraz drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla których zastosowanie mają przepisy 
odrębne dotyczące ochrony przyrody.
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4. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę dziko występujących gatunków: 
roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

5. Tereny w granicach planu oznaczone symbolami: MN, MNU, US, RM podlegają ochronie akustycznej 
na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
odpowiednio jak dla: terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, terenów 
mieszkaniowo – usługowych oraz odpowiednio jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.

6. Realizacja inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV stanowi przedsięwzięcie 
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

7. Tereny w granicach planu podlegają ochronie przed polem elektromagnetycznym, jak dla miejsc 
dostępnych dla ludności, na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych.

8. W granicach planu wprowadza się zakaz realizacji i lokalizacji obiektów budowlanych i instalacji 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych polegających między innymi na składowaniu, 
segregacji, utylizacji i przetwarzaniu odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego. Zakaz nie dotyczy obiektów i instalacji wykorzystywanych na użytek własnego gospodarstwa 
rolnego.

9. Na terenach rolniczych oznaczonych w planie symbolem R zezwala się na wprowadzanie zalesień z 
uwzględnieniem ustaleń ust.1.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej.

1. W granicach planu zlokalizowane są stanowiska archeologiczne umieszczone w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków archeologicznych:

1) nr AZP 15-40/50;

2) nr AZP 15-40/51;

3) nr AZP 15-40/52;

4) nr AZP 15-40/53;

5) nr AZP 15-40/54;

6) nr AZP 15-40/55;

7) nr AZP 15-40/56;

8) nr AZP 15-40/57;

9) nr AZP 15-40/96; dla których ustanawia się strefy ochrony archeologicznej oznaczone na rysunku planu.

2. W obrębie stanowisk i wyznaczonych na rysunku stref ochrony archeologicznej, o których mowa 
w ust.1, wszelkie procesy inwestycyjne powinny być poprzedzone przeprowadzeniem badań archeologicznych 
na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

3. W granicach planu wskazuje się obiekty i tereny wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków 
(oznaczone odpowiednio na rysunku planu):

1) budynek szkoły, Grabowska Huta nr 1;

2) budynek gospodarczy przy szkole, Grabowska Huta nr 1;

3) dom mieszkalny, Grabowska Huta nr 2;

4) dom mieszkalny, Grabowska Huta nr 31;

5) dom mieszkalny, Grabowska Huta nr 38;

6) cmentarz oznaczony w planie symbolem 142-ZC.

4. Dla obiektów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-5 ustala się ochronę w zakresie:
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1) historycznej bryły i formy architektonicznej, historycznego detalu architektonicznego, w tym wielkości, 
kształtu otworów okiennych i drzwiowych oraz tradycyjnych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej,

2) historycznego kształtu dachu, historycznej dyspozycji ścian, w tym rozmieszczenia otworów okiennych i 
drzwiowych,

3) historycznych materiałów budowlanych oraz historycznej kolorystyki,

4) dla działań inwestycyjnych prowadzonych w zakresie wyżej wymienionych elementów objętych ochroną 
stosuje się przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 6 ustala się ochronę w zakresie:

1) istniejącego układu przestrzennego, rozplanowania kwater oraz przebiegu ciągów pieszych;

2) istniejących zabytkowych nagrobków, ogrodzeń, obiektów małej architektury oraz elementów 
historycznego zagospodarowania;

3) istniejącej zieleni wysokiej, w tym starodrzewu z umożliwieniem koniecznych cięć i prac pielęgnacyjnych 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) podjęcia działań zmierzających do uczytelnienia i oznakowania zabytkowego cmentarza, odtworzenia i 
przywrócenia ścieżek pieszych, remontu elementów zagospodarowania terenu, o których mowa w pkt. 1, 2.

6. W granicach planu wskazuje się obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy, oznaczone na 
rysunku planu, dla których ustala się ochronę w zakresie:

1) historycznych proporcji bryły i formy architektonicznej, w tym kształtu dachu, podziałów stolarki okiennej 
i drzwiowej;

2) historycznej lokalizacji, ekspozycji i kompozycji przestrzennej przydrożnych krzyży, kapliczek i obiektów 
małej architektury, w tym krzyża wskazanego na rysunku planu.

7. W granicach planu wskazuje się strefę ochrony układu ruralistycznego wsi, dla której ustala się:

1) zachowanie i ochronę historycznej zieleni, w tym szpalerów i alei przydrożnych, zadrzewień wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych, drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych, zieleni wysokiej na 
działkach oraz na ich granicach jako dominant krajobrazowych z zastrzeżeniem § 11;

2) zachowanie i ochronę istniejącej kompozycji układów zieleni z możliwością uzupełnienia i wprowadzania 
nowych gatunków o takim samym składzie;

3) zachowanie historycznego układu komunikacyjnego wsi poprzez zachowanie istniejącego układu 
drogowego w powiązaniu z drogą wojewódzką;

4) zachowanie czytelności granic zwartej zabudowy wsi poprzez realizację zabudowy na terenach wskazanych 
w planie na ten cel, zgodnie z parametrami i wskaźnikami określonymi w § 11;

5) kontynuację występujących historycznie tradycji budowlanych w nowej zabudowie, zgodnie z parametrami 
i wskaźnikami określonymi w § 11;

6) poziom posadowienia parteru nowo realizowanych obiektów budowlanych na wysokości maksymalnie 0,6 
m od poziomu gruntu;

7) zakaz realizacji reklam z możliwością lokalizacji szyldów związanych z działalnością prowadzoną na 
działce o powierzchni nie większej niż 0,8 m2.

8. W granicach planu wskazuje się strefę ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której ustala 
się:

1) zachowanie istniejących historycznych elementów układu przestrzennego wsi, w tym obiektów 
współtworzących charakter zabudowy wskazanych na rysunku planu takich jak: zabudowa kapliczek, 
krzyży, obiektów małej architektury oraz współtworzących klimat zabudowy;

2) eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów 
architektonicznych poprzez stosowanie wskaźników zabudowy oraz zasad kształtowania zabudowy 
określonych w ustaleniach szczegółowych § 11;
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3) zachowanie i ochronę historycznej zieleni, w tym szpalerów i alei przydrożnych, zadrzewień wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych, drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych, zieleni wysokiej na 
działkach oraz na ich granicach jako dominant krajobrazowych z zastrzeżeniem § 11;

4) zachowanie czytelności granic zwartej zabudowy wsi poprzez realizację zabudowy na terenach wskazanych 
w planie na ten cel.

9. Kształtowanie krajobrazu kulturowego realizowane będzie poprzez ustalenia § 9 i § 10.

10. Zachowanie i ochrona historycznej zieleni, w tym szpalerów i alei przydrożnych, zadrzewień wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych, drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych, zieleni wysokiej na działkach 
oraz na ich granicach jako dominant krajobrazowych położonych poza granicami stref ochrony 
konserwatorskiej odbywać się z będzie zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z zastrzeżeniem § 11.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 001-ZL (pow. 7,70 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

2. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 002-R (pow. 0,25 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” , Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

3. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 003-R (pow. 15,32 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;
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2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 008-KDW, 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 004-MN (pow. 0,34 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;
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8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

5. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 005-RM (pow. 0,44 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;
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11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

6. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 006-MN (pow. 0,45 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

7. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 007-R (pow. 5,80 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;
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3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

6) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

8. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 008-KDW (pow. 0,13 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

9. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 009-RM (pow. 0,19 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
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e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 008-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

10. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 010-MN (pow. 0,30 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,
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j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego oraz częściowo w strefie 100 m od naturalnego zbiornika wodnego (obszaru wodno – 
błotnego), dla których obowiązują ustalenia § 9;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

11. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 011-EE (pow. 2,54 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

9) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

12. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 012-R (pow. 19,62 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;
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3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 7, 8;

5) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

6) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

11) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy, 050-KDD oraz 
zgodnie z § 15 ust.2;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

13. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 013-ZL (pow. 8,74 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

14. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 014-R (pow. 0,01 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;
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3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

15. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 015-R (pow. 0,03 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

16. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 016-R (pow. 0,21 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

17. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 017-ZL (pow. 0,23 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;
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4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

18. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 018-ZL (pow. 16,57 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

19. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 019-R (pow. 0,07 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

20. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 020-ZL (pow. 0,40 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;
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3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

21. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 021-ZL (pow. 0,21 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

22. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 022-R (pow. 21,91 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;

5) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 7, 8;

6) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

8) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 10 ust. 10;

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;
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10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy oraz zgodnie z § 
15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

23. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 023-ZL (pow. 0,63 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

24. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 024-ZL (pow. 0,09 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy oraz zgodnie z § 
15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

25. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 025-R (pow. 29,77 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) w granicach terenu zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych, dla 
której obowiązują ustalenia §10 ust. 1, 2;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;
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6) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 10 ust. 10;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

8) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 026-KDW, 032-KDD, 034-KDD, 044-KDZ poprzez 
istniejące zjazdy oraz zgodnie z § 15 ust.2;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

26. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 026-KDW (pow. 0,25 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) w granicach terenu zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych, dla 
której obowiązują ustalenia §10 ust. 1, 2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

27. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 027-ZL (pow. 0,78 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

28. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 028-ZL (pow. 0,18 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 034-KDD oraz poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie 
z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

29. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 029-ZL (pow. 0,79 ha).
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1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

30. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 030-RM (pow. 0,46 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;
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10) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

11) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 026-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

31. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 031-RM (pow. 0,28 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

11) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 026-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

32. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem: 032-KDD (pow. 0,65 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy dojazdowej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
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3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 15 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

33. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 033-R (pow. 3,72 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 032-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

34. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem: 034-KDD (pow. 1,85 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy dojazdowej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 15 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

35. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 035-R (pow. 103,16 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;
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4) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;

5) w granicach terenu zlokalizowane jest chronione siedlisko przyrodnicze, dla którego obowiązują ustalenia § 
9;

6) w granicach terenu zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych, dla 
której obowiązują ustalenia § 10 ust. 1, 2;

7) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 7, 8;

8) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

9) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 10 ust. 10;

12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 034-KDD, 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy, 045-
KDW, 153-KDD, 154-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

36. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 036-ZL (pow. 1,42 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

37. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 037-RM (pow. 0,56 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,
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c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

8) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

9) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 034-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

38. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 038-MN (pow. 0,56 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
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e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 045-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

39. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 039-RM (pow. 1,07 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,
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h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 10 ust. 10;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 041-KDW, 044-KDZ poprzez istniejący zjazd oraz 
zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

40. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 040-ZL (pow. 0,08 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 045-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

41. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 041-KDW (pow. 0,22 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 10 ust. 10;

6) powiązanie z terenem 044-KDZ tylko poprzez istniejące zjazdy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

42. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 042-MN (pow. 2,17 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:
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a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 10 ust. 10;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 040-KDW, 044-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

43. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem: 043-RM (pow. 1,84 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 10 ust. 10;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez projektowany jeden zjazd, 044-
KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

44. Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolem: 044-KDZ (pow. 4,75 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy zbiorczej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: zgodnie z granicami ewidencyjnymi działki;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 7, 8;

6) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 10 ust. 10;
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

45. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 045-KDW (pow. 0,28 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 10 ust. 10;

5) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

46. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 046-MN (pow. 0,48 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,15,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 10 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 4000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;
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11) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 8;

12) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

13) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

14) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

15) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy oraz zgodnie z § 
15 ust.2;

16) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

47. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 047-ZL (pow. 0,41 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

48. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 048-ZL (pow. 0,85 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;
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8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

49. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 049-MN (pow. 0,31 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

50. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem: 050-KDD (pow. 1,88 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy dojazdowej;
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2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

6) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy wsi – krzyż, dla 
którego zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 6;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 i § 10 ust. 8;

10) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

11) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

51. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 051-R (pow. 0,78 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

52. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 052-ZL (pow. 5,62 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;
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4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

6) w granicach terenu zlokalizowane jest stanowisko strzebli błotnej – gatunku objętego ścisłą ochroną, dla 
którego obowiązują ustalenia § 9;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

8) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD, 058-KDW, 076-KDW oraz zgodnie z § 15 
ust.2;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

53. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 053-ZL (pow. 0,71 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD, 058-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

54. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 054-R (pow. 0,23 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;
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5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

55. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 055-EE (pow. 0,07 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

9) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

56. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 056-EE (pow. 0,17 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
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5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

9) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

57. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 057-MN (pow. 0,45 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,
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j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 4500 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD i 058-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

58. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 058-KDW (pow. 0,11 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

59. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 059-R (pow. 0,40 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

60. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 060-EE (pow. 2,71 ha).
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1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

9) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

61. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 061-EE (pow. 0,18 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;
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7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

9) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

62. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 062-EE (pow. 0,37 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

9) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.
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63. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 063-ZL (pow. 8,65 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

64. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 064-R (pow. 33,17 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000 oraz korytarza 
ekologicznego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 076-KDW, 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

65. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 065-RM (pow. 1,37 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;
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4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 076-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

66. Tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem 066-WS (pow. 1,48 ha).

1) przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe;

2) wprowadza się zakaz zabudowy obiektami budowlanymi, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych 
dotyczących gospodarowania wodami;

3) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące gospodarowania wodami;

4) zezwala się na roboty budowlane urządzeń wodnych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

67. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 067-RM (pow. 0,70 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;
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3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5.

10) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 076-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

68. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 068-EE (pow. 2,85 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
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5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

9) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

10) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

11) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 076-KDW, 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

69. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 069-EE (pow. 0,57 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;
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8) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

9) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

10) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

11) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 076-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

70. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 070-EE (pow. 1,42 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem § 12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”, Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, chronionego siedliska przyrodniczego w graniach obszaru Natura 2000, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

9) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

10) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

11) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 076-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

71. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 071-EE (pow. 0,63 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;
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2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

9) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

10) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

11) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 076-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

72. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 072-R (pow. 12,96 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;
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8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

9) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 076-KDW, 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

73. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 073-R (pow. 1,09 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD, 076-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

74. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 074-MN (pow. 2,81 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,
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i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

13) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

14) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 i § 10 ust. 8;

15) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

16) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

17) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD, 076-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

18) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

75. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 075-MN (pow. 0,17 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,
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h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD, 076-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

76. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 076-KDW (pow. 0,44 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

77. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 077-RM (pow. 0,30 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego oraz częściowo w strefie 100 m od naturalnego zbiornika wodnego, dla których 
obowiązują ustalenia § 9;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

78. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 078-MN (pow. 0,92 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,
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c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 050-KDD, 079-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

79. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 079-KDW (pow. 0,05 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

80. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 080-ZL (pow. 0,06 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;
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6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

81. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 081-ZL (pow. 22,42 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 045-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

82. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 082-R (pow. 0,46 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) w granicach terenu zlokalizowane jest chronione siedlisko przyrodnicze, dla którego obowiązują ustalenia § 
9;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

83. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 083-R (pow. 0,37 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,
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b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) w granicach terenu zlokalizowane jest chronione siedlisko przyrodnicze, dla którego obowiązują ustalenia § 
9;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

84. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 084-R (pow. 0,27 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) w granicach terenu zlokalizowane jest chronione siedlisko przyrodnicze, dla którego obowiązują ustalenia § 
9;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

85. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 085-ZL (pow. 0,45 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

86. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 086-ZL (pow. 0,95 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:
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a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

87. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 087-R (pow. 0,05 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

88. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 088-R (pow. 0,07 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

89. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 089-MN (pow. 0,70 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,
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d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej – nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 7000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 154-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

90. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 090-MN (pow. 0,25 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,
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c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 7 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 2000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu dróg publicznych poza granicami planu oraz zgodnie 
z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

15) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

91. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 091-RM (pow. 0,69 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,
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d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu dróg publicznych poza granicami planu oraz zgodnie 
z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

14) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

92. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 092-R (pow. 5,50 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 093-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

7) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

93. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem: 093-KDD (pow. 0,21 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy dojazdowej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 15 m;
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4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

6) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

94. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 094-R (pow. 0,70 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 093-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

7) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

95. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 095-ZL (pow. 9,06 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) w granicach terenu zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych, dla 
której obowiązują ustalenia §10 ust. 1, 2;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 093-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

8) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

96. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 096-R (pow. 0,05 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:
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a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

7) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

97. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 097-R (pow. 0,05 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

7) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

98. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 098-R (pow. 0,20 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

7) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

99. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 099-R (pow. 3,47 ha).
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1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 100-KDZ oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

7) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

100. Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolem: 100-KDZ (pow. 0,77 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy zbiorczej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 20 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

7) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

101. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 101-R (pow. 32,33 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) w granicach terenu zlokalizowany jest ciek naturalny Struga Szpon (rurociąg) stanowiący śródlądowe wody 
powierzchniowe istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa;

3) dla cieku, o którym mowa w pkt 2 obowiązują przepisy odrębne dotyczące gospodarowania wodami;

4) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

5) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

6) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;

7) w granicach terenu zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych, dla 
której obowiązują ustalenia §10 ust. 1, 2;
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8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 100-KDZ, 104-KDW, 154-KDW oraz zgodnie z § 15 
ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

12) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

102. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 102-R (pow. 0,77 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 104-KDW, 154-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

103. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 103-MN (pow. 0,30 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 9 m,
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f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej – nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 2000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 104-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

104. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 104-KDW (pow. 0,04 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

105. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 105-ZL (pow. 4,14 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 154-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

106. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 106-ZL (pow. 0,73 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;
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4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

107. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 107-MN (pow. 0,93 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których 
zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 3, 4;
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12) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy wsi, dla 
których zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 6;

13) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

14) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

15) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD, 154-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

16) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

108. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 108-RM (pow. 0,52 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy wsi, dla 
których zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 6;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;
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12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

109. Tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolem: 109-US (pow. 0,83 ha).

1) przeznaczenie terenu: teren usług sportu i rekreacji;

2) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) zabudowy towarzyszącej o funkcji socjalno - technicznej oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynkami w granicach działki budowlanej – 200 m2,

d) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 50%,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

f) wysokość zabudowy – nie więcej niż 8 m,

g) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

h) geometria dachu - symetryczny dach dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 10o - 50o, lub dach płaski,

i) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

5) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

6) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

9) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

110. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 110-MN (pow. 0,10 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,
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b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których 
zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 3, 4;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

111. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 111-RM (pow. 0,77 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;
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5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

11) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy wsi, dla 
których zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 6;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

13) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

14) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

15) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejący zjazd, 050-KDD oraz 
zgodnie z § 15 ust.2;

16) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

112. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 112-ZL (pow. 0,10 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;
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6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

7) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

8) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

113. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 113-ZL (pow. 0,10 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

7) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

8) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

114. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 114-ZL (pow. 0,36 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

8) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

9) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

115. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem: 115-KDD (pow. 1,65 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy dojazdowej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

8) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

116. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 116-MN (pow. 0,79 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,
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j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

117. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 117-MN (pow. 0,20 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 6 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 2000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;
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9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

118. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 118-MN (pow. 0,28 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;
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12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

119. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 119-R (pow. 17,04 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

8) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD, 120-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

120. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 120-KDW (pow. 0,19 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

121. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 121-RM (pow. 0,67 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,
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b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

122. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 122-ZL (pow. 3,27 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) zezwala się na zalesienie jako uzupełnienie istniejącej aktualnie funkcji rolnej;

3) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

4) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

5) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) obiektów budowlanych służących prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w sposób nienaruszający 
przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

6) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;
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7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

8) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

9) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 120-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

123. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 123-R (pow. 0,81 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

5) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 120-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

124. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 124-R (pow. 0,59 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

8) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.
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125. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 125-RM (pow. 0,89 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 120-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

126. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 126-EE (pow. 0,28 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;
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2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

127. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 127-EE (pow. 2,45 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,
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c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 120-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

128. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 128-EE (pow. 0,96 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD, 120-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

129. Teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem: 129-EE (pow. 0,48 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody 
elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury 
elektroenergetycznej;
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2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące 
ich obsłudze z zastrzeżeniem § 12;

3) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg 
publicznych wyznaczonych w planie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg 
publicznych;

4) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów 
linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach 
kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się, z zastrzeżeniem § 12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojazdów do infrastruktury;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywności zabudowy – nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m mierzone od najwyżej 
położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie dotyczy;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) w granicach terenów obowiązują ustalenia § 12 ust. 2;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

130. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 130-R (pow. 12,67 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;
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9) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy, 115-KDD, 120-
KDW, 175-KDL oraz zgodnie z § 15 ust.2;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

131. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 131-RM (pow. 0,44 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

8) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

9) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

10) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD, 120-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

132. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 132-R (pow. 0,05 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;
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2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD, 120-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

133. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 133-ZL (pow. 0,42 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren położony jest w graniach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla 
którego obowiązują ustalenia § 12;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

134. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 134-R (pow. 0,10 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;
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7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

135. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 135-MN (pow. 0,75 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejący zjazd, 115-KDD oraz 
zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

136. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 136-MN (pow. 0,48 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;
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3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo” i Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, dla których obowiązują ustalenia § 9;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 115-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

137. Tereny usługowe, oznaczone symbolem: 137-U (pow. 0,03 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, w tym usług handlu, gastronomii, hotelarskich, administracji, 
kultury i innych działalności gospodarczych;

2) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,
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c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

3) wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu właściwych przepisów o ochronie środowiska;

4) dla lokalizacji inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mają zastosowanie 
właściwe przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także właściwych przepisów o 
ochronie środowiska;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 40%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość zabudowy usługowej– nie więcej niż 11 m, a dla zabudowy gospodarczej lub garażowej nie 
więcej niż 8 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 10o - 45o lub od 18o do 25o w przypadku 
zastosowania ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 300 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2. Wyklucza się 
bezpośredni zjazd z terenu 044-KDZ;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

138. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 138-MN (pow. 1,13 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;
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5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy wsi, dla 
których zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 6;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

13) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 7;

14) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

15) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

16) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy, 153-KDD oraz 
zgodnie z § 15 ust.2;

17) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

139. Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem 139-ZN (pow. 0,54 ha).

1) przeznaczenie: zieleń nieurządzona;

1) dopuszcza się zachowanie istniejących rowów, zbiorników wodnych i urządzeń melioracji wodnych;

2) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, , o których mowa 
w § 15,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,
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2) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 i § 10 ust. 7;

3) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 140-KDD i 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

140. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem: 140-KDD (pow. 0,27 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy dojazdowej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 i § 10 ust. 7;

6) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

141. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 141-KDW (pow. 0,01 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

142. Tereny cmentarzy oznaczone symbolem: 142-ZC (pow. 0,07 ha).

1) teren historycznego nieczynnego cmentarza, wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obowiązują 
ustalenia określone w § 10 ust. 3, 5;

2) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;
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3) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 140-KDD poprzez dojście oznaczone na rysunku 
planu oraz zgodnie z § 15 ust.2;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

143. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 143-ZL (pow. 0,93 ha).

3) przeznaczenie: tereny leśne;

4) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

6) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

7) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 7;

8) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

9) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 140-KDD, 141-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

144. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 144-MN (pow. 1,03 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,
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g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy wsi, dla 
których zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 6;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

13) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 i § 10 ust. 7;

14) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

15) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

16) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 140-KDD, 153-KDD, 167-KDW oraz zgodnie z § 15 
ust.2;

17) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

145. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 145-R (pow. 0,19 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 167-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

146. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 146-MN (pow. 0,05 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
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2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których 
zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 3, 4;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

147. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem: 147-KDD (pow. 0,89 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy dojazdowej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m;
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4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

148. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 148-MN (pow. 0,78 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) w granicach terenu zlokalizowane są obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których 
zasady ochrony określone zostały w § 10 ust. 3, 4;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;
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13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 147-KDD, 149-KDW, 153-KDD oraz zgodnie z § 15 
ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

149. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 149-KDW (pow. 0,03 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

150. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolem: 150-IT (pow. 0,03 ha).

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna wodociągowa – teren ujęcia wody;

2) dopuszcza się lokalizację budowli związanych z obsługą i rozbudową ujęcia wody, w tym zbiorników 
wolnostojących;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 80%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15%,

e) wysokość budynków – nie więcej niż 6 m,

f) zadaszenia zabudowy płaskie lub w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie nachylenia 
głównych połaci dachowych w przedziale 0o - 45o,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: nie określa się;

5) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

6) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

9) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

10) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 147-KDD, 149-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

151. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 151-R (pow. 0,06 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;
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3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 147-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

152. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 152-ZL (pow. 0,42 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 147-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

153. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem: 153-KDD (pow. 1,33 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy dojazdowej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 10 m z zawężeniem na terenach zabudowy do 
minimum 8 m. Włączenie terenu do drogi wojewódzkiej 044-KDZ pod kątem prostym dla wszystkich 
relacji, włączenie terenu do drogi wojewódzkiej 044-KDZ pod kątem ostrym dla relacji wyłącznie 
jednokierunkowej w stronę terenu 153-KDD – jako prawoskręt;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg 
publicznych;

5) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 i § 10 ust. 7;

6) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;
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8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

154. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 154-KDW (pow. 1,08 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek pieszych i rowerowych, sieci uzbrojenia 
terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1;

8) w granicach terenu znajduje się zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla którego 
obowiązują ustalenia § 16, ust. 5.

155. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 155-R (pow. 19,43 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD, 154-KDW, 157-KDW oraz zgodnie z § 15 
ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

156. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 156-MN (pow. 0,85 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,
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b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD, 157-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

157. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 157-KDW (pow. 0,26 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

158. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 158-MN (pow. 1,05 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;
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3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD, 157-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

159. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 159-MN (pow. 0,41 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,
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d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

160. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 160-MN (pow. 0,48 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
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e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

161. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 161-R (pow. 9,24 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 147-KDD, 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

162. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 162-RM (pow. 1,87 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:
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a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 153-KDD oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

163. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 163-R (pow. 35,03 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;
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5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

8) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy, 147-KDD, 153-
KDD, 167-KDW, 173-KDW, oraz zgodnie z § 15 ust.2;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

164. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 164-ZL (pow. 0,19 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

165. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 165-ZL (pow. 0,10 ha).

1) przeznaczenie terenu: leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

166. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 166-RM (pow. 0,79 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;
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3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 167-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

167. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 167-KDW (pow. 0,75 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

6) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;
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7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

168. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 168-RM (pow. 0,39 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  – 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 167-KDW poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 
15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

169. Tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem 169-WS (pow. 0,27 ha).

1) przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe;
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2) wprowadza się zakaz zabudowy obiektami budowlanymi, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych 
dotyczących gospodarowania wodami;

3) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące gospodarowania wodami;

4) zezwala się na roboty budowlane urządzeń wodnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

170. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 170-RM (pow. 0,35 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;
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12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 173-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

171. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 171-ZL (pow. 0,05 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;

2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

172. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 172-RM (pow. 0,31 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;
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6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy oraz zgodnie z § 
15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

173. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 173-KDW (pow. 0,14 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

174. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 174-MN (pow. 1,40 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,
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h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejący zjazd, 141-KDW oraz 
zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

175. Tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolem: 175-KDL (pow. 0,79 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – klasy lokalnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 12 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, dla 
którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 i § 10 ust. 7, 8;

6) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

7) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

8) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

176. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 176-R (pow. 0,11 ha).

1) przeznaczenie terenu: rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;
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4) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 7;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy, 175-KDL oraz 
zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

177. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 177-MN (pow. 1,04 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;
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13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 175-KDL, 179-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

178. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 178-RM (pow. 0,80 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) budynków usługowych,

c) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

d) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

e) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy dodatkowym budynkiem 
mieszkalnym lub usługowym o powierzchni zabudowy nie większej niż 500 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych 
oraz inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 i § 10 ust. 8;

12) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;
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13) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

14) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy, 175-KDL oraz 
zgodnie z § 15 ust.2;

15) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

179. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 179-KDW (pow. 0,04 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

180. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 180-MN (pow. 0,09 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 900 m2;
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8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 175-KDL, 179-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

181. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 181-RM (pow. 0,46 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;
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11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 175-KDL, 179-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

182. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: 182-MN (pow. 0,85 ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) nakazuje się realizację budynków w formie wolnostojącej;

4) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m,

f) wysokość budynków w zabudowie gospodarczej lub garażowej - nie więcej niż 6 m,

g) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

h) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

i) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 30o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

j) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 2000 m2;

8) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

9) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

11) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

12) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

13) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 175-KDL, 187-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

14) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

183. Tereny mieszkaniowo-usługowe, oznaczone symbolem: 183-MNU (pow. 0,59 ha).
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1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 
zabudowa usługowa, w tym usług handlu, gastronomii, hotelarskich, administracji, kultury i innych 
działalności gospodarczych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 1;

3) wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu właściwych przepisów o ochronie środowiska;

4) dla lokalizacji inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mają zastosowanie 
właściwe przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także właściwych przepisów o 
ochronie środowiska;

5) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych

d) miejsc postojowych;

6) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 25%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

e) wysokość budynków mieszkalnych– nie więcej niż 9 m, dla zabudowy usługowej, gospodarczej i 
garażowej - nie więcej niż 7 m,

f) szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 18 m,

g) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

h) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 10o - 45o lub 18o - 25o w przypadku zastosowania 
ścianki kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m,

i) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;

9) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

10) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

12) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

13) w liniach rozgraniczających teren zlokalizowany jest drzewostan o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla którego zasady ochrony zostały określone w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 8;

14) dla drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych dopuszcza się wycinkę jedynie drzew niezbędnych 
na cele przebudowy, rozbudowy drogi, umożliwienia dojazdu na tereny przyległe (w tym wjazdy na drogi 
podrzędne itp.), drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz drzew uniemożliwiających 
poprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także drzew uszkodzonych i obumarłych;

15) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;
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16) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 175-KDL oraz zgodnie z § 15 ust.2;

17) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

184. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem: 184-RM (pow. 0,35 
ha).

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) maksymalna ilość budynków mieszkalnych w granicach działki budowlanej: 2;

3) dopuszcza się realizację robót budowlanych, w tym budowę:

a) budynków gospodarczych, garażowych oraz obiektów małej architektury związanych 
z zagospodarowaniem terenu,

b) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 15,

c) dróg wewnętrznych oraz powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

d) miejsc postojowych;

4) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

b) minimalny wskaźnik intensywności  zabudowy – 0,5,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  - 60%, łączna powierzchnia zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych dla jednego siedliska (gospodarstwa 
rolnego) nie większa niż 300m2, zezwala się na dopełnienie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych dodatkowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy nie większej niż 200 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) wysokość budynków mieszkalnych – nie więcej niż 10 m, a dla budynków gospodarczych lub 
inwentarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych nie więcej niż 12 m,

f) kolorystyka budynków – zakaz stosowania jaskrawych kolorów,

g) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych, 
a w przypadku budynków mieszkalnych również o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale 30o - 45o,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zostały określone w § 5 ust. 10 i § 8 ust. 2;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;

7) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych;

8) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam określone zostały w § 8, ust. 3;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji określone zostały w § 8, ust. 5;

10) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone zostały w § 13;

12) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 187-KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

185. Tereny leśne, oznaczone symbolem: 185-ZL (pow. 0,41 ha).

1) przeznaczenie: tereny leśne;
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2) dla terenu mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za 
wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,  w 
sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność poprzez drogi śródpolne oraz zgodnie z § 15 ust.2;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

186. Tereny rolnicze, oznaczone symbolem: 186-R (pow. 8,94 ha).

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem:

a) budowy, przebudowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury 
technicznej, o których mowa w § 15,

b) budowy, przebudowy systemu powiązań komunikacyjnych, o których mowa w § 15,

c) stawów, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych;

4) teren położony jest w granicach korytarza ekologicznego, dla którego obowiązują ustalenia § 9;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność z terenu 044-KDZ poprzez istniejące zjazdy, 175-KDL, 187-
KDW oraz zgodnie z § 15 ust.2;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

187. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem: 187-KDW (pow. 0,03 ha).

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5 m;

4) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) teren zlokalizowany jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi, dla której zasady 
ochrony określone zostały w § 10 ust. 8;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej określone zostały w § 15 
ust.1.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy.

1. Ustala się pasy technologiczne dla linii elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu.

2. W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych 400kV, 220kV, 15kV ustala się:
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1) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi; 

2) zakaz tworzenia hałd, nasypów;

3) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie symbolami: 055-EE, 
070-EE, 071-EE;

4) lokalizowanie skrzyżowań linii elektroenergetycznych z infrastrukturą techniczną, w tym drogami, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

5) możliwość wycinki oraz usunięcie zadrzewień i zakrzewień w zakresie pozwalającym na realizację oraz 
właściwe utrzymanie inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie symbolami ZL;

3. W przypadku rozbiórki lub skablowania linii elektroenergetycznej, przestają obowiązywać ustalenia § 12 
ust. 2 ustanowione dla pasa technologicznego tej linii.

4. Sposób zagospodarowania pasów technologicznych dla linii elektroenergetycznych 110 kV określają 
przepisy odrębne.

5. W graniach planu wskazuje się konieczność oznakowania i zgłaszania do Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego obiektów o wysokości równej lub wyższej niż 100 m, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W graniach planu wskazuje się konieczność zgłaszania planowanych obiektów o wysokości równej 
i wyższej niż 50 m nad poziomem terenu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

7. W graniach planu zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych, które wskazuje się do zachowania, a 
realizacja inwestycji w ich obrębie nie może pogorszyć ich stanu technicznego. Dla obiektów tych obowiązują 
przepisy odrębne dotyczące gospodarowania wodami.

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek powstałych w wyniku scalenia 
i podziału, dla terenów oznaczonych symbolami:

1) MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000 m2

2) MNU- zabudowy mieszkaniowo – usługowej – 1000 m2,

3) RM – zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych – 3000 m2,

4) U – zabudowy usługowej – 300 m2,

5) US – sportu i rekreacji – 3000 m2,

6) dla pozostałych terenów - 3000 m2.

2. Ustala się minimalne szerokości frontów (mierzonych w linii zabudowy) nowo wydzielanych działek 
powstałych w wyniku scalenia i podziału, dla terenów oznaczonych symbolami:

1) MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –20 m,

2) MNU- zabudowy mieszkaniowo – usługowej – 20 m,

3) RM – zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych –20 m,

4) U – zabudowy usługowej – 20 m,

5) US – sportu i rekreacji – 30 m,

6) dla pozostałych terenów – 30 m.

3. Ustala się kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego - prostopadle do drogi 
z dopuszczalnym odchyleniem od kąta nie większym niż 5o, a w przypadku kiedy oś przyległej do działki drogi 
nie stanowi linii prostej to zasada prostopadłości obowiązuje w stosunku do wybranego fragmentu drogi, a dla 
osi w formie łuku – do stycznej do tego łuku, lub granice działki równoległe do linii podziału ewidencyjnego z 
sąsiednią działką.

§ 14. Zasady dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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1. W granicach planu zezwala się na realizację inwestycji celu publicznego z zakresu sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz komunikacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W granicach planu ustala się realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
polegającej na budowie napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – 
Żydowo Kierzkowo, zgodnie z Planem Rozwoju Krajowej Elektroenergetycznej Sieci Przesyłowej w ramach 
inwestycji w grupie bezpieczeństwo pracy sieci – realizacja strategii zmiany napięcia sieci (likwidacja 
ograniczeń sieciowych).

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej.

1. Systemy infrastruktury technicznej:

1) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej, 
przyłączy i urządzeń jej towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) do czasu realizacji sieci wodociągowej zezwala się na stosowanie indywidualnych ujęć wody;

3) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacji 
sanitarnej, przyłączy i urządzeń jej towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej zezwala się na stosowanie szczelnych bezodpływowych 
zbiorników na ścieki. Wprowadza się zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

5) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację kanalizacji deszczowej, 
przyłączy i urządzeń jej towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w granicach planu wody opadowe z dróg i działek budowlanych należy odprowadzać na teren 
nieutwardzony z wyłączeniem cieków i zbiorników wodnych zlokalizowanych w granicach Specjalnego 
Obszaru Ochrony Natura 2000 PLH 220091 „Piotrowo”. Wody opadowe należy zagospodarować w 
granicach nieruchomości bez szkody dla gruntów sąsiednich. Alternatywnie zezwala się na inne 
rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami odrębnymi. Wody opadowe z placów 
utwardzonych należy podczyszczać zgodnie z przepisami odrębnymi.

7) w granicach planu gromadzenie odpadów oraz ich wywóz, należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi odpadów oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi;

8) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację linii 
elektroenergetycznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w granicach planu zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie z sieci gazowej lub systemów indywidualnych;

10) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci gazowych oraz 
urządzeń im towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi sieci gazowych;

11) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci 
telekomunikacyjnych oraz urządzeń towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczych 
oraz urządzeń towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi z zaleceniem stosowania niskoemisyjnych 
lub nieemisyjnych źródeł ciepła, w tym z odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne, fotowoltaiczne, 
itp.);

13) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację innych sieci oraz 
urządzeń towarzyszących niż wymienionych w pkt 1-11, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Powiązania komunikacyjne.

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenów w graniach planu z wykorzystaniem dróg publicznych, dróg 
wewnętrznych, użytków drogowych, działek drogowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
oraz duktów leśnych. Dostępność do terenu 044-KDZ ograniczona zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się możliwość realizacji dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu oraz wyznaczonych 
w wyniku podziału nieruchomości, o ile szerokość drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających nie 
będzie mniejsza niż 8 m;
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3) ustala się możliwość realizacji w graniach planu dróg rowerowych, ścieżek rowerowych oraz innych 
ciągów komunikacyjnych, w tym ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych 
określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

1. W granicach planu nie występują tereny górnicze.

2. W granicach planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, dla których mają 
zastosowanie przepisy odrębne.

3. W granicach planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

4. W granicach planu zlokalizowane są obszary prawnie chronione, dla których zasady zagospodarowania 
określono w § 9.

5. W granicach planu zlokalizowany jest zbiornik wód podziemnych GZWP nr 116 „Gołębiewo”, dla 
którego obowiązują przepisy odrębne.

6. W granicach planu nie wskazuje się krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym 
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 17. Ustalenia dotyczące granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych.

1. W granicach planu nie występują tereny zamknięte.

§ 18. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów z zastrzeżeniem 
ustaleń dla poszczególnych terenów w § 11 oraz ust.2.

2. W granicach planu zezwala się na lokalizację dojazdów, placów manewrowych, składowych do czasu 
zakończenia realizacji inwestycji celu publicznego z wyłączeniem jezior i innych zbiorników wodnych.

§ 19. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1. dla: terenów mieszkaniowych jednorodzinnych (MN), terenów mieszkaniowo – usługowych (MNU), 
terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych (RM) – 15%;

2. dla: terenów usługowych (U), terenów infrastruktury elektroenergetycznej (EE) – 30%;

3. dla: terenów sportu i rekreacji (US), terenów rolniczych (R), terenów leśnych (ZL), terenów cmentarzy 
(ZC), terenów dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), terenów dróg publicznych klasy lokalnej (KDL), 
terenów dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD), terenów dróg wewnętrznych (KDW), terenów 
infrastruktury technicznej (IT) – 0%;

4. Wyżej wymienione stawki nie odnoszą się do terenów będących własnością Gminy.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 21. Tracą moc ustalenia dla obszaru objętego niniejszym planem określone w Uchwale nr XXXV/184/98 
Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 16 czerwca 1998r.

§ 22. 1. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.
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2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Karczma.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Karczma

Ryszard Kleinszmidt
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### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ
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           2AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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012-R
003-R

018-ZL
013-ZL

063-ZL

052-ZL

060-EE

011-EE
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051-R
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019-R
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¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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076-KDW

170-R M

184-R M

084-R

004-MN

002-R

049-MN

172-R M

010-MN

054-R

103-MN

077-R M

126-EE

118-MN

031-R M016-R

169-WS

098-R

017-ZL

090-MN

145-R

140-KDD

021-ZL

164-ZL

117-MN

028-ZL

009-R M

061-EE

093-KDD

056-EE

075-MN

176-R

134-R

113-ZL

165-ZL

112-ZL

110-MN

024-ZL

019-R

180-MN

088-R

040-ZL

151-R

142-ZC

097-R

055-EE

080-ZL

096-R

087-R

171-ZL

015-R

175-KDL

100-KDZ

032-KDD

045-KDW

157-KDW

026-KDW

041-KDW

120-KDW

173-KDW

008-KDW

058-KDW

146-MN

079-KDW

176-U

150-IT

179-KDW

104-KDW

149-KDW

014-R

141-KDW

187-KDW

119-R

119-R
163-R

130-R

110-R
155-R

101-R

035-R

035-R

036-ZL

035-R

025-R

025-R

018-ZL

013-ZL

022-R

012-R

012-R

012-R

074-MN

119-R

064-R

064-R

051-R

003-R

003-R

050-KDD

050-KDD
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           3AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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022-R
018-ZL

039-R M

027-ZL

023-ZL

020-ZL

021-ZL

024-ZL

019-R

041-KDW

025-R

044-KDZ

044-KDZ

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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           4AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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025-R

033-R

029-ZL

027-ZL

030-R M

031-R M

028-ZL

024-ZL

032-KDD

026-KDW

025-R

044-KDZ

026-KDW

15-40/50

15-40/51

15-40/52

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV

035-R

132-R

064-R

101-R

025-R012-R 022-R

081-ZL

155-R

119-R

003-R
018-ZL

072-R

130-R
161-R

186-R

095-ZL

013-ZL
063-ZL

001-ZL

007-R

092-R

052-ZL
033-R

105-ZL

099-R

122-ZL

044-KDZ
068-EE

060-EE

074-MN

011-EE

127-EE

042-MN

162-R M

043-R M

050-KDD

034-KDD

070-EE

065-WS

115-KDD

073-R

174-MN

065-R M

086-ZL

153-KDD

138-MN

143-ZL

039-R M

158-MN177-MN

144-MN

128-EE

051-R

102-R

048-ZL

107-MN

078-MN

094-R

182-MN

154-KDW

029-ZL

109-US

027-ZL

156-MN

116-MN

106-ZL

178-R M
166-R M

053-ZL

148-MN

111-R M

124-R

147-KDD

135-MN

067-R M

023-ZL

089-MN

091-R M

121-R M

071-EE

131-R M

069-EE

167-KDW

082-R

139-ZN

038-MN

108-R M

059-R

129-EE

183-MNU

085-ZL

160-MN

046-MN

083-R

136-MN

133-ZL

030-R M

152-ZL

181-R M

047-ZL

185-ZL

057-MN

006-MN

125-R M

005-R M

020-ZL

159-MN

114-ZL

062-EE

168-R M

076-KDW

170-R M

184-R M

084-R

004-MN

002-R

049-MN

172-R M

010-MN

054-R

103-MN

077-R M

126-EE

118-MN

031-R M016-R

169-WS

098-R

017-ZL

090-MN

145-R

140-KDD

021-ZL

164-ZL

117-MN

028-ZL

009-R M

061-EE

093-KDD

056-EE

075-MN

176-R

134-R

113-ZL

165-ZL

112-ZL

110-MN

024-ZL

019-R

180-MN

088-R

040-ZL

151-R

142-ZC

097-R

055-EE

080-ZL

096-R

087-R

171-ZL

015-R

175-KDL

100-KDZ

032-KDD

045-KDW

157-KDW

026-KDW

041-KDW

120-KDW

173-KDW

008-KDW

058-KDW

146-MN

079-KDW

176-U

150-IT

179-KDW

104-KDW

149-KDW

014-R

141-KDW

187-KDW

119-R

119-R
163-R

130-R

110-R
155-R

101-R

035-R

035-R

036-ZL

035-R

025-R

025-R

018-ZL

013-ZL

022-R

012-R

012-R

012-R

074-MN

119-R

064-R

064-R

051-R

003-R

003-R

050-KDD

050-KDD

044-KDZ
147-KDD

063-ZL

154-KDW

153-KDD

153-KDD

044-KDZ

044-KDZ

026-KDW

076-KDW

167-KDW

037-R M

132-R

123-R
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           5AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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064-R

119-R

068-EE

070-EE

065-WS

115-KDD

116-MN

067-R M

071-EE

069-EE

118-MN

117-MN

119-R

076-KDW

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV

035-R

132-R

064-R

101-R

025-R012-R 022-R

081-ZL

155-R

119-R

003-R
018-ZL

072-R

130-R
161-R

186-R

095-ZL

013-ZL
063-ZL

001-ZL

007-R

092-R

052-ZL
033-R

105-ZL

099-R

122-ZL

044-KDZ
068-EE

060-EE

074-MN

011-EE

127-EE

042-MN

162-R M

043-R M

050-KDD

034-KDD

070-EE

065-WS

115-KDD

073-R

174-MN

065-R M

086-ZL

153-KDD

138-MN

143-ZL

039-R M

158-MN177-MN

144-MN

128-EE

051-R

102-R

048-ZL

107-MN

078-MN

094-R

182-MN

154-KDW

029-ZL

109-US

027-ZL

156-MN

116-MN

106-ZL

178-R M
166-R M

053-ZL

148-MN

111-R M

124-R

147-KDD

135-MN

067-R M

023-ZL

089-MN

091-R M

121-R M

071-EE

131-R M

069-EE

167-KDW

082-R

139-ZN

038-MN

108-R M

059-R

129-EE

183-MNU

085-ZL

160-MN

046-MN

083-R

136-MN

133-ZL

030-R M

152-ZL

181-R M

047-ZL

185-ZL

057-MN

006-MN

125-R M

005-R M

020-ZL

159-MN

114-ZL

062-EE

168-R M

076-KDW

170-R M

184-R M

084-R

004-MN

002-R

049-MN

172-R M

010-MN

054-R

103-MN

077-R M

126-EE

118-MN

031-R M016-R

169-WS

098-R

017-ZL

090-MN

145-R

140-KDD

021-ZL

164-ZL

117-MN

028-ZL

009-R M

061-EE

093-KDD

056-EE

075-MN

176-R

134-R

113-ZL

165-ZL

112-ZL

110-MN

024-ZL

019-R

180-MN

088-R

040-ZL

151-R

142-ZC

097-R

055-EE

080-ZL

096-R

087-R

171-ZL

015-R

175-KDL

100-KDZ

032-KDD

045-KDW

157-KDW

026-KDW

041-KDW

120-KDW

173-KDW

008-KDW

058-KDW

146-MN

079-KDW

176-U

150-IT

179-KDW

104-KDW

149-KDW

014-R

141-KDW

187-KDW

119-R

119-R
163-R

130-R

110-R
155-R

101-R

035-R

035-R

036-ZL

035-R

025-R

025-R

018-ZL

013-ZL

022-R

012-R

012-R

012-R

074-MN

119-R

064-R

064-R

051-R

003-R

003-R

050-KDD

050-KDD

044-KDZ
147-KDD

063-ZL

154-KDW

153-KDD

153-KDD

044-KDZ

044-KDZ

026-KDW

076-KDW

167-KDW

037-R M

132-R

123-R
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           6AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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072-R

052-ZL

044-KDZ

068-EE

074-MN

070-EE

073-R

078-MN

111-R M

071-EE

069-EE

046-MN

047-ZL

076-KDW

077-R M

075-MN

113-ZL

080-ZL

079-KDW

035-R

018-ZL

013-ZL

022-R

012-R

012-R

074-MN

050-KDD

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV

035-R

132-R

064-R

101-R

025-R012-R 022-R

081-ZL

155-R

119-R

003-R
018-ZL

072-R

130-R
161-R

186-R

095-ZL

013-ZL
063-ZL

001-ZL

007-R

092-R

052-ZL
033-R

105-ZL

099-R

122-ZL

044-KDZ
068-EE

060-EE

074-MN

011-EE

127-EE

042-MN

162-R M

043-R M

050-KDD

034-KDD

070-EE

065-WS

115-KDD

073-R

174-MN

065-R M

086-ZL

153-KDD

138-MN

143-ZL

039-R M

158-MN177-MN

144-MN

128-EE

051-R

102-R

048-ZL

107-MN

078-MN

094-R

182-MN

154-KDW

029-ZL

109-US

027-ZL

156-MN

116-MN

106-ZL

178-R M
166-R M

053-ZL

148-MN

111-R M

124-R

147-KDD

135-MN

067-R M

023-ZL

089-MN

091-R M

121-R M

071-EE

131-R M

069-EE

167-KDW

082-R

139-ZN

038-MN

108-R M

059-R

129-EE

183-MNU

085-ZL

160-MN

046-MN

083-R

136-MN

133-ZL

030-R M

152-ZL

181-R M

047-ZL

185-ZL

057-MN

006-MN

125-R M

005-R M

020-ZL

159-MN

114-ZL

062-EE

168-R M

076-KDW

170-R M

184-R M

084-R

004-MN

002-R

049-MN

172-R M

010-MN

054-R

103-MN

077-R M

126-EE

118-MN

031-R M016-R

169-WS

098-R

017-ZL

090-MN

145-R

140-KDD

021-ZL

164-ZL

117-MN

028-ZL

009-R M

061-EE

093-KDD

056-EE

075-MN

176-R

134-R

113-ZL

165-ZL

112-ZL

110-MN

024-ZL

019-R

180-MN

088-R

040-ZL

151-R

142-ZC

097-R

055-EE

080-ZL

096-R

087-R

171-ZL

015-R

175-KDL

100-KDZ

032-KDD

045-KDW

157-KDW

026-KDW

041-KDW

120-KDW

173-KDW

008-KDW

058-KDW

146-MN

079-KDW

176-U

150-IT

179-KDW

104-KDW

149-KDW

014-R

141-KDW

187-KDW

119-R

119-R
163-R

130-R

110-R
155-R

101-R

035-R

035-R

036-ZL

035-R

025-R

025-R

018-ZL

013-ZL

022-R

012-R

012-R

012-R

074-MN

119-R

064-R

064-R

051-R

003-R

003-R

050-KDD

050-KDD

044-KDZ
147-KDD

063-ZL

154-KDW

153-KDD

153-KDD

044-KDZ

044-KDZ

026-KDW

076-KDW

167-KDW

037-R M

132-R

123-R
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           7AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 122 – Poz. 2078



035-R

081-ZL

042-MN
043-R M

086-ZL082-R

038-MN

085-ZL

046-MN

083-R

084-R

088-R

040-ZL

080-ZL

087-R

045-KDW

041-KDW

035-R

022-R

044-KDZ

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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           8AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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035-R

033-R

034-KDD

086-ZL 088-R

087-R

035-R

025-R
037-R M

15-40/55

15-40/53

15-40/52

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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           9AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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122-ZL

127-EE

128-EE

124-R

121-R M

131-R M

129-EE

125-R M

126-EE

120-KDW

119-R

119-R

123-R

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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          10AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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127-EE

174-MN

138-MN

143-ZL

177-MN

144-MN
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133-ZL

152-ZL

114-ZL
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163-R
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153-KDD

167-KDW

132-R

123-R
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¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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124-R
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114-ZL

062-EE

168-R M

076-KDW
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002-R

049-MN
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164-ZL
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093-KDD

056-EE

075-MN

176-R
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113-ZL

165-ZL
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019-R
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088-R
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142-ZC

097-R
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080-ZL
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087-R
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045-KDW

157-KDW
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041-KDW

120-KDW

173-KDW
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025-R
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013-ZL
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119-R

064-R
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003-R
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050-KDD

050-KDD

044-KDZ
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          11AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 126 – Poz. 2078



105-ZL

086-ZL

153-KDD

158-MN

102-R

107-MN

154-KDW

156-MN

106-ZL

148-MN

147-KDD

082-R

085-ZL

103-MN

088-R

087-R

157-KDW

155-R

035-R

036-ZL

15-40/54

3

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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182-MN
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027-ZL
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116-MN

106-ZL

178-R M
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053-ZL

148-MN
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124-R

147-KDD

135-MN
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023-ZL

089-MN

091-R M

121-R M

071-EE

131-R M

069-EE

167-KDW

082-R

139-ZN

038-MN

108-R M

059-R
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183-MNU
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160-MN

046-MN

083-R

136-MN

133-ZL

030-R M

152-ZL

181-R M
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185-ZL

057-MN

006-MN

125-R M

005-R M

020-ZL

159-MN

114-ZL

062-EE

168-R M

076-KDW

170-R M

184-R M

084-R

004-MN

002-R

049-MN
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010-MN

054-R

103-MN

077-R M

126-EE

118-MN

031-R M016-R
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098-R

017-ZL

090-MN
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140-KDD
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164-ZL

117-MN
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056-EE
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          12AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 127 – Poz. 2078



105-ZL

086-ZL

102-R

089-MN

091-R M

103-MN

090-MN

088-R

087-R

104-KDW

101-R

154-KDW

15-40/56

15-40/57

15-40/55

15-40/54

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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115-KDD
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065-R M
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143-ZL

039-R M

158-MN177-MN

144-MN
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051-R

102-R

048-ZL

107-MN

078-MN

094-R

182-MN

154-KDW

029-ZL

109-US

027-ZL

156-MN

116-MN

106-ZL

178-R M
166-R M

053-ZL

148-MN

111-R M

124-R

147-KDD

135-MN

067-R M

023-ZL

089-MN

091-R M

121-R M

071-EE

131-R M

069-EE

167-KDW

082-R

139-ZN

038-MN

108-R M

059-R

129-EE

183-MNU

085-ZL

160-MN

046-MN

083-R

136-MN

133-ZL

030-R M

152-ZL

181-R M

047-ZL

185-ZL

057-MN

006-MN

125-R M

005-R M

020-ZL

159-MN

114-ZL

062-EE

168-R M

076-KDW

170-R M

184-R M

084-R

004-MN

002-R

049-MN

172-R M

010-MN

054-R

103-MN

077-R M
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118-MN

031-R M016-R
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145-R

140-KDD

021-ZL

164-ZL
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028-ZL

009-R M

061-EE
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056-EE

075-MN

176-R

134-R

113-ZL

165-ZL
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110-MN

024-ZL

019-R

180-MN

088-R

040-ZL

151-R

142-ZC

097-R

055-EE

080-ZL

096-R

087-R

171-ZL

015-R

175-KDL

100-KDZ

032-KDD

045-KDW

157-KDW

026-KDW

041-KDW

120-KDW

173-KDW

008-KDW

058-KDW

146-MN

079-KDW

176-U

150-IT

179-KDW

104-KDW

149-KDW

014-R

141-KDW

187-KDW

119-R

119-R
163-R

130-R

110-R
155-R

101-R

035-R

035-R

036-ZL

035-R

025-R

025-R

018-ZL

013-ZL

022-R

012-R

012-R

012-R

074-MN

119-R

064-R

064-R

051-R

003-R

003-R

050-KDD

050-KDD

044-KDZ
147-KDD

063-ZL

154-KDW

153-KDD

153-KDD

044-KDZ

044-KDZ

026-KDW

076-KDW

167-KDW

037-R M

132-R

123-R
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          13AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 128 – Poz. 2078
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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          14AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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          15AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000
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¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Now a Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV
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          16AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:

### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # #
GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 131 – Poz. 2078



101-R

095-ZL

099-R

098-R

097-R

096-R

100-KDZ

15-40/96

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Nowa Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV

035-R

132-R

064-R

101-R

025-R012-R 022-R

081-ZL

155-R

119-R

003-R
018-ZL

072-R

130-R
161-R

186-R

095-ZL

013-ZL
063-ZL

001-ZL

007-R

092-R

052-ZL
033-R

105-ZL

099-R

122-ZL

044-KDZ
068-EE

060-EE

074-MN

011-EE

127-EE

042-MN

162-R M

043-R M

050-KDD

034-KDD

070-EE

065-WS

115-KDD

073-R

174-MN

065-R M

086-ZL

153-KDD

138-MN

143-ZL

039-R M

158-MN177-MN

144-MN

128-EE

051-R

102-R

048-ZL

107-MN

078-MN

094-R

182-MN

154-KDW

029-ZL

109-US

027-ZL

156-MN

116-MN

106-ZL

178-R M
166-R M

053-ZL

148-MN

111-R M

124-R

147-KDD

135-MN

067-R M

023-ZL

089-MN

091-R M

121-R M

071-EE

131-R M

069-EE

167-KDW

082-R

139-ZN

038-MN

108-R M

059-R

129-EE

183-MNU

085-ZL

160-MN

046-MN

083-R

136-MN

133-ZL

030-R M

152-ZL

181-R M

047-ZL

185-ZL

057-MN

006-MN

125-R M

005-R M

020-ZL

159-MN

114-ZL

062-EE

168-R M

076-KDW

170-R M

184-R M

084-R

004-MN

002-R

049-MN

172-R M

010-MN

054-R

103-MN

077-R M

126-EE

118-MN

031-R M016-R

169-WS

098-R

017-ZL

090-MN

145-R

140-KDD

021-ZL

164-ZL

117-MN

028-ZL

009-R M

061-EE

093-KDD

056-EE

075-MN

176-R

134-R

113-ZL

165-ZL

112-ZL

110-MN

024-ZL

019-R

180-MN

088-R

040-ZL

151-R

142-ZC

097-R

055-EE

080-ZL

096-R

087-R

171-ZL

015-R

175-KDL

100-KDZ

032-KDD

045-KDW

157-KDW

026-KDW

041-KDW

120-KDW

173-KDW

008-KDW

058-KDW

146-MN

079-KDW

176-U

150-IT

179-KDW

104-KDW

149-KDW

014-R

141-KDW

187-KDW

119-R

119-R
163-R

130-R

110-R
155-R

101-R

035-R

035-R

036-ZL

035-R

025-R

025-R

018-ZL

013-ZL

022-R

012-R

012-R

012-R

074-MN

119-R

064-R

064-R

051-R

003-R

003-R

050-KDD

050-KDD

044-KDZ
147-KDD

063-ZL

154-KDW

153-KDD

153-KDD

044-KDZ

044-KDZ

026-KDW

076-KDW

167-KDW

037-R M

132-R

123-R

6 1

4
5

32

±

          17AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:
### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # # GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 132 – Poz. 2078



092-R

094-R

093-KDD

096-R

15-40/96

¹
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAR OWANIA PR ZESTR ZENNEGO 

FR AGMENTU GMINY NOWA KAR CZMA 
DLA OBR Ę BU GR ABOWSKA HUTA

Załącznik  nr 1 do uchwały nr XIX/109/2016 R ady Gm iny Nowa Karczm a z dnia 28 k w ietnia 2016r. 
0 0,1 0,2 0,30,05 km

UST ALENIA PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJĘT EGO PLANEM
GRANICA ADMNIST RACYJNA GMINY
LINIE ROZGRANICZAJĄCE T ERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

* * * NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
OBIEKT Y WPISANE DO EWIDENCJI ZABYT KÓW
ST REFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY

æ OBIEKT Y WSPÓŁ T WORZĄCE HIST ORYCZNY KLIMAT  ZABUDOWY - KRZYŻ
ST REFA OCHRONY KONSERWAT ORSKIEJ UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
ST REFA OCHRONY EKSPOZYCJI UKŁ ADU 
RURALIST YCZNEGO WSI
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400 KV

PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220KV
PAS T ECHNOLOGICZNY LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 400KV

035-R

132-R

064-R

101-R

025-R012-R 022-R

081-ZL

155-R

119-R

003-R
018-ZL

072-R

130-R
161-R

186-R

095-ZL

013-ZL
063-ZL

001-ZL

007-R

092-R

052-ZL
033-R

105-ZL

099-R

122-ZL

044-KDZ
068-EE

060-EE

074-MN

011-EE

127-EE

042-MN

162-R M

043-R M

050-KDD

034-KDD

070-EE

065-WS

115-KDD

073-R

174-MN

065-R M

086-ZL

153-KDD

138-MN

143-ZL

039-R M

158-MN177-MN

144-MN

128-EE

051-R

102-R

048-ZL

107-MN

078-MN

094-R

182-MN

154-KDW

029-ZL

109-US

027-ZL

156-MN

116-MN

106-ZL

178-R M
166-R M

053-ZL

148-MN

111-R M

124-R

147-KDD

135-MN

067-R M

023-ZL

089-MN

091-R M

121-R M

071-EE

131-R M

069-EE

167-KDW

082-R

139-ZN

038-MN

108-R M

059-R

129-EE

183-MNU

085-ZL

160-MN

046-MN

083-R

136-MN

133-ZL

030-R M

152-ZL

181-R M

047-ZL

185-ZL

057-MN

006-MN

125-R M

005-R M

020-ZL

159-MN

114-ZL

062-EE

168-R M

076-KDW

170-R M

184-R M

084-R

004-MN

002-R

049-MN

172-R M

010-MN

054-R

103-MN

077-R M

126-EE

118-MN

031-R M016-R

169-WS

098-R

017-ZL

090-MN

145-R

140-KDD

021-ZL

164-ZL

117-MN

028-ZL

009-R M

061-EE

093-KDD

056-EE

075-MN

176-R

134-R

113-ZL

165-ZL

112-ZL

110-MN

024-ZL

019-R

180-MN

088-R

040-ZL

151-R

142-ZC

097-R

055-EE

080-ZL

096-R

087-R

171-ZL

015-R

175-KDL

100-KDZ

032-KDD

045-KDW

157-KDW

026-KDW

041-KDW

120-KDW

173-KDW

008-KDW

058-KDW

146-MN

079-KDW

176-U

150-IT

179-KDW

104-KDW

149-KDW

014-R

141-KDW

187-KDW

119-R

119-R
163-R

130-R

110-R
155-R

101-R

035-R

035-R

036-ZL

035-R

025-R

025-R

018-ZL

013-ZL

022-R

012-R

012-R

012-R

074-MN

119-R

064-R

064-R

051-R

003-R

003-R

050-KDD

050-KDD

044-KDZ
147-KDD

063-ZL

154-KDW

153-KDD

153-KDD

044-KDZ

044-KDZ

026-KDW

076-KDW

167-KDW

037-R M

132-R

123-R

6 1

4
5

32

±

          18AR KUSZ NR

T REŚ Ć INFORMACYJNA:
### GRANICA OBSZARU NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

OBSZAR NAT URA 2000 PLH220091 „PIOT ROWO"

" " " GRANICA OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
OBSZAR KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OBSZAR OT ULINY KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

,!U SIEDLISKA ZWIERZĄT  OBJĘT YCH Ś CISŁ Ą OCHRONĄ GAT UNKOWĄ
SIEDLISKA PRZYRODNICZE W GRANIACH OBSZARU NAT URA 2000 
PLH220091 "PIOT ROWO"
SIEDLISKA PRZYRODNICZE OBJĘT E OCHRONĄ PRAWNĄ

KORYT ARZE EKOLOGICZNE

! ! DRZEWOST AN O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
DOJŚ CIE DO CMENT ARZA

# # # GRANICA GŁ ÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH 
NR 116 "GOŁ ĘBIEWO"
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 110 KV
OŚ  LINII ELEKT ROENERGET YCZNEJ 220 KV

WYR YS ZE STUDIUM UWAR UNKOWAŃ I KIER UNKÓW ZAGOSPODAR OWANIA 
PR ZESTR ZENNEGO  GMINY NOWA KAR CZMA

PR ZEZNACZENIE TER ENÓ W NA CELE:
MN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINNEJ
MNU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁ UGOWEJ
U ZABUDOWY USŁ UGOWEJ
US USŁ UG SPORT U I REKREACJI

R ROLNICZE
RM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARST WACH ROLNYCH
ZL LEŚ NE

ZC CMENT ARZY
ZN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
WS WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ś RÓDLĄDOWYCH
KDZ DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ

KDL DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
KDW DRÓG WEWNĘT RZNYCH
IT INFRAST RUKT URY T ECHNICZNEJ

EE INFRAST RUKT URY ELEKT ROENERGET YCZNEJ

1:1000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 133 – Poz. 2078



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/109/2016

Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

1. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 03.03.2016r. do 24.03.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie, ul. Kościerska 9. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 04.03.2016r. w 
siedzibie Urzędu Gminy Nowa Karczma, o godz. 12.00. W wyznaczonym terminie do dnia 11.04.2016r. do 
projektu planu wraz z prognozą wpłynęło 9 uwag, z których 4 zostały uwzględnione, 1 częściowo 
uwzględniona. Uwagi nieuwzględnione wraz z uzasadnieniem ich rozstrzygnięcia są następujące:

1. Uwaga nr 1 - nieuwzględniona częściowo

Pan Roman Zieleniewski złożył uwagę w dniu 04.03.2016r. podczas dyskusji publicznej. Uwaga dotyczy 
działki nr 97/5 i nr 129/10 obręb Grabowska Huta. Ustalenie w planie - 035-R, 160-R (obecnie 163-R), 171-
MN (obecnie 174-MN).

Składający uwagę wnioskował o powiększenie obszaru zabudowy mieszkaniowej 171-MN (obecnie 174-
MN), ewentualne przeznaczenie działki nr 97/5 (obszar 035-R) pod las lub dopuszczenie możliwości 
zalesienia części działki.

Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej możliwości zabudowy terenu 160-R (obecnie 163-R) w 
granicach działki 129/10. Powierzchnia tego terenu możliwa do faktycznej zabudowy (po uwzględnieniu 
linii zabudowy wynosi ok. 360 m2) i nie spełnia wymogów projektu planu w zakresie wielkości nowo 
wydzielanych działek.

2. Uwaga nr 2 - nieuwzględniona

Pan Piotr Dawidowski złożył uwagę w dniu 08.03.2016r. Uwaga dotyczy działki nr 43 obręb Grabowska 
Huta. Ustalenie w planie – 117-R (obecnie 119-R).

Właściciel postulował o dopuszczenie na działce nr 43 budowy obiektów mieszkalnych oraz 
gospodarczych związanych z świadczeniem usług z zakresu agroturystyki i usług z zakresu turystyki 
polegających między innymi na wynajmowaniu pokoi w budynku mieszkalnym oraz miejsc na namiot i 
przyczepy kempingowe.

Uwaga nieuwzględniona ze względu na usytuowanie, znaczną odległość od najbliższej sąsiedniej 
zabudowy, w tym usługowej, a także ze względu na lokalizację w bezpośredniej bliskości 3 linii 
elektroenergetycznych wysokich napięć, nie uwzględnia się możliwości przeznaczenia działki pod 
działalność usługową. Tereny oznaczone symbolem RM są wskazane pod zabudowę zagrodową 
(mieszkalnictwo rolnicze). Agroturystyka jest jedną z form w ramach działalności rolniczej i nie ma 
potrzeby wydzielania tej funkcji jako odrębnej.

3. Uwaga nr 3 - nieuwzględniona

Pan Jarosław Machnikowski złożył uwagę w dniu 01.04.2016r. Uwaga dotyczy działki nr 83/14 obręb 
Grabowska Huta. Ustalenie w planie – 040-MN (obecnie 042-MN).

Uwaga o przekwalifikowanie działki nr 83/14 na zabudowę siedliskową - rolniczą.

Uwaga nieuwzględniona – Teren został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Znajduje się w kompleksie działek wskazanych pod tego typu zabudowę, a zabudowa siedliskowa – rolnicza 
ze względu na charakter zabudowy i zagospodarowania działki a przede wszystkim sposób prowadzonej 
działalności (produkcja rolna) może kolidować z sąsiednim przeznaczeniem.

4. Uwaga nr 4 - nieuwzględniona
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Pani Małgorzata Madej złożyła uwagę w dniu 07.04.2016r. Uwaga dotyczy działek nr 101/19, 101/20, 
101/23, 101/26, 101/27, 101/29 obręb Grabowska Huta. Ustalenie w planie – 152-R, 154-KDW, 156-MN 
(obecnie: 155-R, 157-KDW, 159-MN).

Uwaga o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną kompleksu działek z dostępem do 
drogi gminnej.

Uwaga nieuwzględniona - Rezerwa terenu pod nową zabudowę mieszkaniową w obrębie została już 
zagwarantowana i jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wskazane tereny posiadają 
dużą powierzchnię, a ich zainwestowanie doprowadzi do nadmiernego rozprzestrzeniania się zabudowy w 
południowej części wsi, co nie jest zgodne z polityką przestrzenną gminy. Część działki 101/29 (w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej) została wskazana w planie pod zabudowę mieszkaniową, co 
umożliwia właścicielowi realizację domu mieszkalnego.

5. Uwaga nr 5 - nieuwzględniona

Pan Andrzej Jałoszyński złożył uwagę w dniu 11.04.2016r. Uwaga dotyczy działki nr 48/2 obręb 
Grabowska Huta. Ustalenie w planie – 183-R (obecnie 186-R).

Uwaga o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową części wnioskowanej działki w zakresie 
wskazanym na załączniku graficznym

Uwaga nieuwzględniona - Rezerwa terenu pod nową zabudowę mieszkaniową w obrębie została już 
zagwarantowana i jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Większa część działki (w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej) została wskazana w planie pod zabudowę mieszkaniową lub 
zagrodową, co umożliwia realizację zabudowy.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/109/2016

Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 

przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych Gminy rozstrzyga się następująco:

1. Do zadań własnych Gminy przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu Gminy Nowa Karczma dla obrębu Grabowska Huta należą w szczególności:

a) budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty infrastruktury technicznej głównych sieci wodociągowych, 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;

b) budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty dróg, terenów obsługi komunikacji, ciągów pieszych 
oznaczonych w planie symbolami: KDL, KDD.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane na zasadach określonych w uchwale oraz w 
przepisach odrębnych zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.

3. Inwestycje te realizowane przez Gminę, będą finansowane z następujących źródeł:

a) środki własne budżetu Gminy;

b) środki UE i budżetu państwa pozyskiwane w ramach unijnych programów pomocowych;

c) środki innych instytucji, programów krajowych i międzynarodowych;

d) kredyty i pożyczki, o ile inne źródła okażą się niewystarczające, a Rada Gminy wyrazi zgodę na taką formę 
finansowania;

e) inne źródła zewnętrzne w oparciu o przepisy odrębne.

4. Realizacja nadmienionych inwestycji będzie finansowana w trybie przepisów o finansach publicznych 
stosownie do możliwości budżetowych Gminy.
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