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 UCHWAŁA Nr XXXIII/745/09

Rady Miasta Gdyni

z dnia 24 czerwca 2009 r.

 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorz>dowego Nr 46 w Gdyni, ul. Pusta 9.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

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

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zmian.) oraz w  

zwi>zku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o 

systemie oWwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póan. 

zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Zmienia siC nazwC Przedszkola Samorz>dowego Nr 46 

w Gdyni, ul. Pusta 9 na:

Poz. 2281, 2282

  Przedszkole Nr 46 „ JaW i Małgosia ” w Gdyni, ul. 

Pusta 9.

§ 2

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

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go.

Wiceprzewodnicz>ca 

Rady Miasta Gdyni

Joanna ZieliĔska

2282

 UCHWAŁA Nr XXXIV/302/09

Rady Miejskiej w Gniewie

 z dnia 24 czerwca 2009 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci obszaru wsi Piaseczno, gmina Gniew.

  Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr142 poz. 1591, z póan. zm.), art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 

8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póan. 

zm.), rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr164, 

poz. 1587),

—  w wykonaniu uchwały nr XVII/166/08 z dnia 27 lutego 

2008 r.oku w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla czCWci obszaru wsi Piaseczno, gmina Gniew uchwala 

siC, co nastCpuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§ 1

1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego czCWci obszaru Piaseczna gmina Gniew. Powierzch-

nia opracowania wynosi ok. 40ha.

2. Granice planu stanowi>:

1) od północy – północne granice działek 25/2, 30/1;

2) od wschodu – droga krajowa nr 1;

3) od południa – południowe granice działek 135/1, 173;

4) od zachodu – czCWciowo wzdłuc granicy cieku wodnego 

dz. nr 159 oraz tereny na zachód od zabudowy istniej>cej 

zgodnie z zał>cznikiem grafi cznym do studium.

3. Ustalenia planu s> zgodne ze „Studium uwarunkowaM i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Gniew”.

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały jest:

1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek planu w 

skali 1:1000;

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, 

zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC z nastCpuj>cych roz-

działów:

1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotycz>ce całego tere-

nu;

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów ele-

mentarnych;

8) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu komunika-

cyjnego;

9) Rozdział 5 – Ochrona gruntów rolnych i leWnych;

10) Rozdział 6 – Przepisy koMcowe.

§ 3

  Na terenie objCtym planem obowi>zuj> nastCpuj>ce defi -

nicje terminów ucytych w planie:

1) budynki zamieszkania zbiorowego nalecy przez to rozu-

mieć budynki przeznaczone do okresowego lub stałego 

pobytu ludzi:

a) zaspakajaj>ce specyfi czne potrzeby mieszkaniowe 

– dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny, internat, 

dom studencki,

b) zwi>zane ze Wwiadczeniem usług turystycznych w 

obiektach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat, 

dom wycieczkowy, dom wypoczynkowy, schronisko 

młodziecowe, schronisko,

c) inne specjalistyczne – budynek koszarowy, budynek 

zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu 

Wledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla 

nieletnich;

3) funkcje usługowe (usługi) nalecy przez to rozumieć:
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a) usługi publiczne jak: administracja publiczna, wymiar 

sprawiedliwoWci, kultury, kultu religijnego, oWwiaty, 

szkolnictwa wycszego, nauki, opieki zdrowotnej, 

opieki społecznej i socjalnej, porz>dku publicznego, 

ochrony przeciwpocarowej, rekreacji i kultury fi zycz-

nej, sportu (za wyj>tkiem sportu wyczynowego),

b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi 

turystyczne, obsługi ł>cznoWci w transporcie kole-

jowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 

Wródl>dowym, Wwiadczenia usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi 

fi nansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, 

działalnoWć gospodarcza zwi>zana z wykonywaniem 

wolnych zawodów,

c) rzemiosło usługowe – rozumiane jako drobna wy-

twórczoWć obejmuj>ca wykonywanie lub naprawianie 

przedmiotów ucytkowych, jak np. szewc, krawiec, fry-

zjer, zakład naprawy sprzCtu itp. oraz inna działalnoWć 
usługowa na zbliconej zasadzie do wymienionych 

powycej, niepowoduj>ca ponadnormatywnych za-

nieczyszczeM Wrodowiska, jak równiec powstawania 

odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeM, 

itp.;

— oraz inna działalnoWć usługowa na zbliconej zasadzie 

do wymienionych powycej;

4) funkcje usług turystycznych (usługi turystyczne) – nalecy 

przez to rozumieć:
a) usługi hotelarskie rozumiane jako krótkotrwałe, 

ogólnie dostCpne wynajmowanie domów, miesz-

kaM, pokoi, miejsc noclegowych, a takce miejsc na 

ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych 

oraz Wwiadczenie, w obrCbie obiektu, usług z tym 

zwi>zanych. Mog> być Wwiadczone:

— w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele, 

pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska mło-

dziecowe, schroniska, pola biwakowe, kempingi. 

Obiekty hotelarskie zalicza siC do budynków 

zamieszkania zbiorowego, z wył>czeniem pól 

biwakowych i kempingów,

— w innych obiektach, spełniaj>cych wymogi ustawy 

o usługach turystycznych,

— a takce w formie wynajmowanych przez rolników 

pokoi i miejsc na ustawienie namiotów w prowa-

dzonych gospodarstwach rolnych (tzw. agrotury-

styka), o ile spełniaj> wymogi ustawy o usługach 

turystycznych;

b) usługi przewodnickie oraz wszystkie inne usługi 

Wwiadczone turystom lub odwiedzaj>cym;

5) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) nalecy 

przez to rozumieć:
a) zabudowa jednorodzinna,

b) zabudowa wielorodzinna,

c) budynki zamieszkania zbiorowego, o których mowa 

w pkt 1, lit. a), zaspokajaj>ce specyfi czne potrzeby 

mieszkaniowe,

— wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj>cych 

w nich rodzin: urz>dzeniami budowlanymi, ogroda-

mi, miejscami postojowymi, garacami i budynkami 

gospodarczymi oraz obiektami małej architektury. 

Zabudow> mieszkaniow> nie s> budynki w zabu-

dowie zagrodowej;

6) funkcje obsługi komunikacji nalecy przez to rozumieć 
funkcje zwi>zane z obsług> transportu samochodowego 

takie jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, 

diagnostyka, stacje obsługi samochodów;

7) miejsce postojowe nalecy przez to rozumieć teren prze-

znaczony do postawienia samochodu, przy czym jako 

miejsce postojowe mocna zaliczyć miejsce w garacu 

oraz na podjeadzie do budynku;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy nalecy przez to rozu-

mieć liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC zewnCtrz-

nej Wciany budynku. ZewnCtrznej Wciany budynku nie 

stanowi>:

— w kondygnacji parteru: ganki wejWciowe, wiatrołapy, 

schody i pochylnie wejWciowe o maksymalnej po-

wierzchni 8m2,

— w wycszych kondygnacjach – wykusze, loggie, 

balkony i inne podobne elementy bryły budynku o 

maksymalnej powierzchni 8m2,

9) obiekt o ducym zatrudnieniu nalecy przez to rozumieć 
obiekt o zatrudnieniu powycej 30 osób;

10) powierzchnia zabudowy nalecy przez to rozumieć sumC 

powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych 

obiektów budowlanych o terminie lokalizacji powycej 

120 dni zlokalizowanych na działce budowlanej;

11) noWnik reklamowy rozumie siC przez to noWnik in-

formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi zamocowaniami, 

umieszczony w polu widzenia ucytkowników drogi, nie 

bCd>cy znakiem w rozumieniu przepisów o znakach 

i sygnałach lub znakiem informuj>cym o obiektach 

ucytecznoWci publicznej ustawionym przez gminC;

a) reklama wolnostoj>ca – nalecy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji re-

klam, napisów i elementów dekoracyjnych, takce 

obiekt budowlany sam bCd>cy reklam>,

b) reklama wbudowana– nalecy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 

umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzysty-

wany do ekspozycji reklam, napisów i elementów 

dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie 

jest reklam> wbudowan>;

12) wartoWciowy drzewostan – nalecy przez to rozumieć 
pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniaj>ce jedn> z 

ponicszych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha 

oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objCte ochron> na postawie ustawy 

o ochronie przyrody,

c) drzewa i krzewy, na usuniecie których zezwolenie 

wydaje odpowiedni organ,

d) drzewa i krzewy, za usuniecie których pobierana 

jest prawem przewidziana opłata;

13) wskaanik powierzchni zabudowy nalecy przez to rozu-

mieć stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki/terenu, wskaanik powierzchni zabudowy ustala 

siC w ustaleniach szczegółowych dla terenów elemen-

tarnych;

14) zabudowa zagrodowa nalecy przez to rozumieć w 

szczególnoWci budynki mieszkalne, budynki gospo-

darcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospodar-

stwach leWnych;

15) zagospodarowanie tymczasowe nalecy przez to rozu-

mieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu a takce 

sposób ucytkowania obiektu inny nic przeznaczenie 

terenu, dopuszczone na czas okreWlony tj. do czasu 

ich zagospodarowania zgodnie z planem, zasady 

tymczasowego zagospodarowania okreWlaj> ustalenia 

planu;

16) zamkniCcie kompozycyjne – wyrócnienie widokowe 

przestrzeni elementem kompozycji obiektu, obiektem 

budowlanym (grup> obiektów), ukształtowaniem po-

wierzchni terenu lub zieleni.

Poz. 2282
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§ 4

1. Obszar objCty planem dzieli siC na tereny elementarne, czyli 

wyrócnione na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi 

tereny o rócnym przeznaczeniu. Podział obszaru objCtego 

planem na tereny elementarne jest spójny i rozł>czny, co 

oznacza, ce wszystkie czCWci obszaru objCtego planem na-

lec> do któregoW z terenów elementarnych i cadna czCWć nie 

nalecy równoczeWnie do dwóch terenów elementarnych.

2. Kacdy teren elementarny jest oznaczony w tekWcie i na 

rysunku planu numerem, gdzie okreWla siC:

1) kolejny numer terenu elementarnego

2) przeznaczenie terenu, a dla dróg publicznych klasC 

drogi.

3. Liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego podziału wyrócnia 

siC w planie wydzielenia wewnCtrzne, tj. fragmenty terenu 

elementarnego, dla których sformułowano dodatkowe usta-

lenia szczegółowe dotycz>ce zasad zagospodarowania lub 

okreWlono WciWle ustalony sposób ucytkowania i zagospo-

darowania. Podział terenu elementarnego na wydzielenia 

wewnCtrzne nie jest spójny ani rozł>czny: mog> istnieć 
fragmenty terenu nie nalec>ce do cadnego z wydzieleM 

wewnCtrznych, mog> tec istnieć fragmenty terenu nalec>ce 

równoczeWnie do dwu i wiCcej wydzieleM wewnCtrznych.

4. Kacdy teren wydzielenia wewnCtrznego wyrócniony na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego 

podziału oznaczony jest w tekWcie i na rysunku planu nu-

merem, na który składa siC:

1) numer terenu elementarnego w którym teren wydzielenia 

wewnCtrznego jest połocony;

2) numer ustalenia szczegółowego obowi>zuj>cego wy-

ł>cznie na tym terenie;

3) kolejny numer wydzielania wewnCtrznego;

4) przeznaczenie terenu wydzielania wewnCtrznego (w 

zalecnoWci od potrzeb).

§ 5

1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleM – ustalenia 

ogólne obowi>zuj>ce na całym obszarze planu oraz usta-

lenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elemen-

tarnych.

 Dla kacdego terenu elementarnego obowi>zuj> równoczeW-
nie ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe.

2. Dla terenów elementarnych, za wyj>tkiem terenów układu 

komunikacyjnego, wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi 

w planie okreWla siC:

1) przeznaczenie terenu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;

5) ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu;

7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

gaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie odrCbnych 

przepisów;

8) scalanie i podział nieruchomoWci;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu;

10) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich moder-

nizacji i rozbudowy, obsługa komunikacyjna terenu;

11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów;

13) stawka procentowa słuc>ca naliczaniu opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (tzw. opłaty planistycznej).

3. Dla terenów układu komunikacyjnego, maj> jednolity układ 

formalny i zawieraj>:

1) przeznaczenie terenu;

2) parametry, wyposacenie, dostCpnoWć;
3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych;

4) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu;

5) inne ustalenia;

6) stawka procentowa słuc>ca naliczaniu opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (tzw. opłaty planistycznej).

§ 6

1. Rysunek planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do uchwały, 

zawiera nastCpuj>ce oznaczenia:

1) granica obszaru objCtego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu;

3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych zasadach zago-

spodarowania;

4) oznaczenie terenów:

a) sposób oznaczenia terenu elementarnego,

b) sposób oznaczenia terenu wydzielenia wewnCtrzne-

go;

5) oznaczenie przeznaczenia terenów:

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej,

b) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

c) US – tereny usług sportu

d) UK – tereny usług kultu religijnego

e) UU – tereny zabudowy usługowej,

f)  R/ZL – tereny rolnicze i lasy,

  g) W – tereny wód powierzchniowych;

6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

punkt widokowy;

7) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) pomnik przyrody

b) szpalery drzew;

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) obiekt wpisany do rejestru zabytków wojewódzkiego 

konserwatora zabytków,

b) obiekty w gminnej ewidencji zabytków oraz wskazane 

do ochrony,

c) obiekty o chronionej kompozycji,

d) strefa ochrony konserwatorskiej obszaru historycz-

nego osadnictwa;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

a) strefa ograniczeM dla lokalizacji zagospodarowania 

w s>siedztwie linii energetycznej,

b) strefa ograniczeM dla lokalizacji zagospodarowania 

od cmentarza;

10) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:

a) tereny dróg publicznych, z oznaczeniem na rysunku 

planu dróg i ulic wg klas technicznych:

 — KD.L – droga klasy L – lokalna,

 — KD.D – droga klasy D – dojazdowa,

b) inne tereny obsługi komunikacyjnej, jak:

 — KDW – dojazdy stanowi>ce drogi wewnCtrzne,

 — CP – ci>gi piesze;

 — KP – parking;

11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej:

a) tereny dla obiektów i urz>dzeM infrastruktury tech-

nicznej:

 — Ks – tereny przepompowni Wcieków,

 — E – tereny urz>dzeM zaopatrzenia w energiC 

elektryczn> – stacje transformatorowe,

Poz. 2282
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b) sieci infrastruktury technicznej:

 — linia elektroenergetyczna 15 kV.

2. Przebieg linii rozgraniczaj>cych dla celów opracowaM 

geodezyjnych nalecy okreWlać zgodnie z przebiegiem 

istniej>cych granic działek. W przypadku przebiegu linii 

rozgraniczaj>cych nie po istniej>cych granicach działek, 

nalecy go okreWlać poprzez odczyt grafi czny osi linii z 

rysunku planu.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu.

§ 7

  Przeznaczenie terenu

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji wiec telefonii 

komórkowej: dopuszcza siC lokalizacjC wiec telefonii 

komórkowej wył>cznie na terenie oznaczonym w planie 

jako R – terenach rolniczych połoconych na obrzecach 

miejscowoWci.

2. Dla całego terenu objCtego planem wyklucza siC lokalizacjC 

obiektów wielkopowierzchniowych powycej 2000m2.

3. Na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu jako 

R i R/ZL dopuszcza siC zalesienia ucytków rolnych.

4. Dla całego terenu objCtego planem dopuszcza siC lokali-

zacjC zabudowy zagrodowej.

§ 8

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W zakresie dostosowania form zabudowy do istniej>cego 

zagospodarowania oraz w zakresie kolorystyki na terenach 

o przeznaczeniu ustalonym w planie jako MN – tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU – tereny 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz budynków 

mieszkalnych w zabudowie zagrodowej ustala siC:

1) wykoMczenie elewacji z materiałów o charakterze mine-

ralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, kamieM, 

wyklucza siC stosowanie rac>co jaskrawych kolorów;

2) ujednolicon> kolorystykC pokrycia dachów ograniczona 

do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, br>zów, 

szaroWci i czerni;

2. Dla ogrodzeM ustala siC:

1) ogrodzenie działki nie moce przekraczać granicy działki 

oraz linii rozgraniczaj>cej drogi ustalonej w planie;

2) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji miesz-

kaniowych lub mieszkaniowo usługowych:

a) wymaga siC ogrodzeM acurowych co najmniej powy-

cej 0,6 m od poziomu terenu,

b) ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna wynosić co 

najmniej 50% powierzchni acurowej czCWci ogrodze-

nia miCdzy słupami,

c) wyklucza siC stosowanie ogrodzeM prefabrykowanych 

i pełnych betonowych;

§ 9

  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu.

1. Na obszarze opracowania wystCpuje lipa drobnolistna 

pomnik przyrody o nr ewidencyjnym 633 zlokalizowany 

na działce nr 115. Zakres ochrony ustala siC zgodnie z 

ustaw> z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.

U Dz 2004 r. nr 92 poz. 880 z póan. zm.) oraz przepisami 

odrCbnymi.

2. Dla przedsiCwziCć lokalizowanych na terenie objCtym 

planem ustala siC:

1) na całym terenie objCtym planem wyklucza siC lokaliza-

cjC działalnoWci i przedsiCwziCć uci>cliwych, tj:

a) mog>cych spowodować zanieczyszczenie Wrodowi-

ska, tj emisjC, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi 

lub stanu Wrodowiska, powoduje szkodC w dobrach 

materialnych lub koliduje z innymi, uzasadnionymi 

sposobami korzystania ze Wrodowiska,

b) wymagaj>cych instalacji mog>cych powodować 
przekroczenia standardów jakoWci Wrodowiska,

c) zwi>zanych ze stosowaniem substancji stanowi>cych 

szczególne zagrocenie dla Wrodowiska,

d) w przypadku awarii powoduj>cych zagrocenie dla 

cycia i zdrowia ludzi;

2) zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska działalnoWci gospo-

darczej, prowadzonej na danym terenie, winien być 
bezwzglCdnie ograniczony do granic obszaru, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj>ce siC w nim 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być 
wyposacone w Wrodki techniczne ochrony przed tymi 

uci>cliwoWciami;

3) na granicach funkcji chronionych musz> być spełnione 

wszystkie okreWlone przepisami normy. Zastosowane 

rozwi>zania projektowo budowlane musz> zapewniać 
na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne 

zgodne z obowi>zuj>cymi przepisami;

4) stosowanie rozwi>zaM technicznych technologicznych i 

organizacyjnych gwarantuj>cych zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodonoWnej;

5) nalecy uwzglCdnić ustalenia dotycz>ce ochrony gatun-

kowej zawarte w przepisach odrCbnych.

3. Dla inwestycji na terenach o spadkach powycej 12% oraz in-

nych zagroconych ruchami masowymi ziemi nalecy ustalić 
kategorie geotechniczn> warunków posadowienia obiektów 

budowlanych w dokumentacji geologiczno-incynierskiej 

opracowanej na podstawie przepisów odrCbnych.

§ 10

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.

1. W obszarze objCtym planem znajduje siC obiekt wpisane 

do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków: 

 KoWciół Parafi alny p.w. Narodzenia NajWwiCtrzej Marii Pan-

ny z XIVw. objCty ochrona na podstawie decyzji nr KL.IV/

KZ/2/51/62 z dnia 11.09.1962 ujCty w rejestrze zabytków 

pod nr 326 (dawniej 248).

— wszelkie działania w obrCbie obiektu wpisanego do 

rejestru zabytków mog> być prowadzone wył>cznie na 

podstawie decyzji zezwalaj>cej na prowadzenie prac 

przy obiekcie zabytkowym wydanej przez Woj. Konser-

watora Zbytków.

2. Ochronie konserwatorskiej podlegaj> oznaczone na ry-

sunku planu obiekty zabytkowe, znajduj>ce siC w gminnej 

ewidencji zabytków:

1) budynek mieszkalny;

2) kapliczka przydrocna obok domu nr 1;

3) kapliczka przydrocna;

4) ogrodzenie cmentarne przy koWciele parafi alnym;

5) kostnica cmentarza parafi alnego;

6) układ zieleni cmentarza parafi alnego;

7) Dworek w zespole pofolwarcznym;

8) Budynek gospodarczy w zespole po folwarcznym;

9) Park w zespole pofolwarcznym;

10) Spichlerz;

11) Szkoła podstawowa 1- wszy budynek;

12) Szkoła podstawowa 2- gi budynek;

13) Budynek mieszkalny nr 1;

14) Budynek mieszkalny nr 8;

15) Budynek mieszkalny nr 9;
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16) Budynek mieszkalny nr 14;

17) Budynek mieszkalny nr 20 na przeciw nr 14;

18) Budynek mieszkalny 16;

19) Dom mieszkalny 21 przy nr 22;

20) Chlewik przy nr 22;

21) Budynek mieszkalny nr 22;

22) Budynek mieszkalny nr 28;

23) Budynek mieszkalny nr 35;

24) Budynek mieszkalny nr 41;

25) Budynek mieszkalny nr 51,

26) Zabytkowy cmentarz z budynkiem kaplicy i bram> 

wejWciow>
27) oraz pozostałe obiekty oznaczone na rysunku planu 

postulowane do objCcia ochron>
— w zakresie historycznych cech: bryły, kształtu dachu, 

formy architektonicznej, dyspozycji Wcian, detalu ar-

chitektonicznego (w tym wielkoWci i kształtu okien oraz 

podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych 

materiałów budowlanych, wszelkie działania dotycz>ce 

chronionych cech zabytkowej zabudowy wymagaj> 

uzgodnienia z właWciwym konserwatorem zabytków, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

  Dla oznaczonych na rysunku planu obiektów dopusz-

cza siC remonty, przystosowanie ich do współczesnych 

wymogów technicznych i funkcjonalnych. RozbiórkC 

obiektów o wartoWciach historycznych dopuszcza siC 

w przypadkach stwierdzenia w drodze orzeczenia tech-

nicznego przez osobC uprawnion>, stanu technicznego 

zagracaj>cego zdrowiu lub mieniu ludzi, po wykonaniu 

inwentaryzacji architektonicznej obiektu i pod warun-

kiem odtworzenia zabudowy w miejscu wyburzonego 

obiektu i zastosowaniem materiałów nawi>zuj>cych do 

poprzedniego budynku, przy uzgodnieniu w/w działaM 

z właWciwym konserwatorem zabytków.

3. Dla oznaczonych na rysunku planu obiektów o ochronionej 

kompozycji ustala siC:

 ochronC wystCpuj>cych historycznych elementów w szcze-

gólnoWci: bryły, kształtu dachu, formy architektonicznej oraz 

wielkoWci i kształtu okien oraz podziałów stolarki okiennej, 

stosowanych materiałów budowlanych.

5.1) Dla historycznej zabudowy osadniczej wprowadza siC 

strefC ochrony konserwatorskiej obszaru historycznego 

osadnictwa, oznaczonej na rysunku planu.

2) W strefi e ochrony konserwatorskiej wprowadza siC 

nastCpuj>ce zasady:

a) zachowanie najcenniejszych elementów historycz-

nej struktury przestrzennej i w sposób harmonijny 

kształtowanie współczesnych elementów zabudowy 

z poszanowaniem przestrzenno architektonicznych 

wartoWci historycznego zagospodarowania,

b) kontynuacja wystCpuj>cych historycznie tradycji 

budowlanych w nowej zabudowie,

c) zachowanie układu komunikacyjnego i historycznego 

planu wsi realizowane poprzez ustalenia szczegóło-

we,

d) wyklucza siC lokalizacje zabudowy o gabarytach do-

minuj>cych w stosunku do zabudowy historycznej,

e) ochrona i odtworzenie historycznych nawierzchni 

komunikacyjnych oraz elementów małej architektury, 

w tym ogrodzeM,

f)  projektowanie nowej zabudowy o dobrym standardzie 

materiałowym i technologicznym, w oparciu o projekty 

nawi>zuj>ce do tradycji budowlanej miejscowoWci i 

regionu,

g) zalecane proporcje rzutu dla nowej zabudowy miesz-

kaniowej: 1:1,5 do 1:2,5;

h) ochrona i uzupełnienie historycznej zielni, w szcze-

gólnoWci wzdłuc dróg oraz zieleni wysokiej zwi>zanej 

z historycznymi siedliskami,

i)  wyklucza siC dla obiektów o wartoWciach kulturo-

wych umieszczania reklam na Wcianach z wyj>tkiem 

szyldów zwi>zanych z prowadzon> działalnoWci> w 

obrCbie budynku b>da działki,

3) W granicach strefy ochrony konserwatorskiej działania 

budowlane wymagaj> uzgodnienia z właWciwym konser-

watorem zabytków zgodnie z przepisami odrCbnymi.

5. Obszar w granicach terenów oznaczonych w planie jako 

01.R/ZL, 04.R/ZL, 06.R/ZL, 12.R/ZL znajduj> siC w ob-

szarze ochrony ekspozycji. W celu ochrony miejscowoWci 

wyklucza siC lokalizacjC zabudowy, która poprzez swoje 

gabaryty moce zakłócić odbiór wizualny sylwety miejsco-

woWci.

6. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> dobra kultury 

współczesnej.

§ 11

  Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych

  Obowi>zuje zagospodarowanie bez barier architektonicz-

nych dla niepełnosprawnych:

a) w ci>gach komunikacyjnych nalec>cych zarówno do 

głównego układu drogowego jak i do wewnCtrznego 

układu drogowego,

b) na terenach o ustalonym dostCpie ogólnym lub publicz-

nym.

§ 12

  Sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 

przepisów odrCbnych

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny i obiekty 

podlegaj>ce ochronie, ustalone na podstawie przepisów 

odrCbnych.

2. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj>: tereny naracone 

na niebezpieczeMstwo powodzi, obszary naracone na nie-

bezpieczeMstwo osuwania siC mas ziemnych. Dla terenów 

o naturalnych predyspozycjach do wystCpowania zjawisk 

osuwiskowych obowi>zuj> ustalenia § 9 ust. 3.

§ 13

  Scalanie i podział nieruchomoWci

  Na terenie objCtym planem nie ustala siC granic terenów 

objCtych scalaniem i podziałem nieruchomoWci.

§ 14

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu

1. Ustalenia dotycz>ce podziałów geodezyjnych:

1) obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych działek, 

terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez 

wydzielenia terenu przynalecnego, niezbCdnego do 

racjonalnego korzystania z budynku; wydzielenie działki 

po obrysie budynku dopuszcza siC jedynie w sytuacji, 

gdy na tak wydzielonej działce mocliwe jest odtworzenie 

budynku z zachowaniem obowi>zuj>cych przepisów;

2) dla urz>dzeM infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

wydzielenie działek o powierzchni wynikaj>cej z potrzeb 

tj. mniejszych, nic wynika to z ustaleM szczegółowych 

na danym terenie;

3) dopuszcza siC mocliwoWć wydzielenia działki budowlanej 

o powierzchni mniejszej nic okreWlona w ustaleniach 

szczegółowych o maksymalnie 5% w stosunku do 
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okreWlonej wielkoWci;

4) dopuszcza siC wydzielanie działek na potrzeby polep-

szenia warunków zagospodarowania działki s>siedniej 

o powierzchni mniejszej nic powierzchnia minimalna 

działki ustalona dla podstawowego przeznaczenia te-

renu w ustaleniach szczegółowych;

5) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania 

nowych działek wynikaj>cych z potrzeb lokalizacji tym-

czasowych obiektów budowlanych.

2. Ustalenia dotycz>ce zmiany sposobu ucytkowania: w 

budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeM 

na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod warunkiem zapew-

nienia bezpoWredniego wejWcia (dojWcia) od ulic i placów 

ogólnodostCpnych i niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z 

którego korzystaj> mieszkaMcy budynku.

3. Ustalenia dotycz>ce istniej>cego zagospodarowania:

1) zainwestowanie i ucytkowanie istniej>ce w dniu wej-

Wcia w cycie niniejszego planu uznaje siC za zgodne 

z planem, chyba, ce ustalenia szczegółowe stanowi> 

inaczej;

2) niezgodne z ustaleniami planu istniej>ce budynki mog> 

być poddawane remontom i przebudowie bez prawa 

powiCkszania kubatury budynku;

3) dla istniej>cych w dniu uchwalenia niniejszego planu 

obiektów dysharmonijny oznaczonych na rysunku planu 

i nie spełniaj>cych ustaleM planu:

a) wyklucza siC rozbudowC obiektów i zespołów zabu-

dowy, ustalenie obowi>zuje do czasu wyburzenia 

tych obiektów/zespołów lub ich przebudowy zgodnej 

z ustaleniami planu,

b) docelowo przewiduje siC usuniecie lub dekompozycjC 

obiektu

4. W przypadku przekształcania istniej>cej substancji budowli 

ochronnych nalecy dokonać uzgodnienia projektu z właW-
ciwym organem Obrony Cywilnej.

5. Wyklucza siC lokalizacjC budowli o wysokoWci przekracza-

j>cej 100m.

6. Na terenie objCtym planem znajduje siC linia Wredniego 

napiCcia, w s>siedztwie linii energetycznych obowi>zuj> 

ograniczenia dla wysokoWci zagospodarowania i lokali-

zacji obiektów na stały pobyt ludzi: dla linii energetycznej 

Wredniego napiCcia 15 kV, szerokoWć tej strefy wnosi 14m, 

tj. po 7 m na kacd> stronC od osi słupów, ograniczenia 

obowi>zuj> do czasu przebudowy linii polegaj>cej na jej 

skablowaniu

— w strefie ograniczeM wysokoWć zagospodarowania 

(obiektów) i usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi 

nalecy uzgodnić z odpowiednim gestorem sieci energe-

tycznej.

7. Ograniczenia zabudowy w s>siedztwie drogi krajowej nr 1 

klasy GP – główna ruchu przyspieszonego (na wschód od 

granicy planu):

1) nowe budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego 

(hotele, pensjonaty) oraz ucytecznoWci publicznej winny 

być sytuowane w odległoWci zapewniaj>cej dopuszczal-

ne poziomy hałasu i wibracji okreWlone w przepisach o 

ochronie Wrodowiska;

2) dla terenów znajduj>cych siC w bezpoWrednim s>siedz-

twie drogi krajowej mog> wystCpować przekroczenia 

dopuszczalnych norm hałasu, obiekty budowlane wraz 

ze zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami budowlanymi nalecy, 
bior>c pod uwagC przewidywany okres ucytkowania, 

projektować i budować w sposób zapewniaj>cy speł-
nienie wymagaM dotycz>cych ochrony przed hałasem i 

drganiami;

8. Obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy w s>siedztwie 

lasów, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami nieprzekra-

czalne linie zabudowy od lasów wynosz> minimum 12m.

9. Obowi>zuje zakaz grodzenia nieruchomoWci przyległych do 

powierzchniowych wód publicznych w odległoWci mniejszej 

nic 1,5m od linii brzegu, a takce zakazywania lub unie-

mocliwiania przechodzenia przez ten obszar na podstawie 

przepisów odrCbnych.

10. Dla całego terenu objCtego planem jeceli ustalenia 

szczegółowe nie stanowi> inaczej dopuszcza siC pod-

piwniczenie budynków - maksymalnie jedna kondygnacja 

podziemn>.

11. Oznacza siC na rysunku planu strefC ograniczeM dla zago-

spodarowania lokalizowanego w s>siedztwie cmentarza 

oznaczonego jako 05/1.5.ZC o szerokoWci 50 m od granicy 

działki cmentarza. W obrCbie strefy obowi>zuj> zasady 

zagospodarowania terenu zgodne z Rozporz>dzeniem 

Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 

1959 r., w sprawie okreWlenia jakie tereny pod wzglCdem 

sanitarnym s> odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 

52 poz. 315), w tym: zakaz lokalizacji zabudowy miesz-

kaniowej, zakładów produkuj>cych artykuły cywnoWci, 

zakładów cywienia zbiorowego lub zakładów przecho-

wuj>cych artykuły spocywcze oraz studzien, aródeł i 

strumieni, słuc>cych do czerpania wody do picia i potrzeb 

gospodarczych.

§ 15

  Ustalenia dla systemów komunikacji, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane s> przez 

drogi publiczne i drogi wewnCtrzne oznaczone na rysunku 

planu. Zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych 

terenów elementarnych zawieraj> ustalenia szczegółowe 

dla tych terenów.

2. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym tworz> drogi 

i ulice gminne:

1) ulice klasy L – lokalne: 01.KD.L droga gminna;

2) ulica klasy D – dojazdowe: 02.KD.D, 03.KD.D, 04.KD.

D;

3) dojazdy oznaczone jako wydzielania wewnCtrzne:

03/1.1.KDW, 07/1.2.KDW, 08/1.1.KDW;

4) do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne drogi, 

zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej.

3. WewnCtrzny układ komunikacyjny tworz> dojazdy, ci>gi pie-

szo jezdne i ci>gi piesze oznaczone na rysunku planu.

4. Dla komunikacji rowerowej ustala siC:

1) przebieg Wciecki rowerowej „Szlaku Grzymisława”: w 

liniach rozgraniczaj>cych drogi: 01.KD.L;

2) w zalecnoWci od potrzeb mieszkaMców gminy dopuszcza 

siC lokalizacjC innych tras rowerowych:

a) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, ulic, dojazdów i 

ci>gów pieszych po uzgodnieniu projektowanego 

przebiegu z odpowiednim zarz>dc> terenu,

b) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji uzgodnionych 

na etapie projektowania.

6. Ogólne zasady dotycz>ce zapewnienia miejsc parkingo-

wych:

1) ustala siC minimalne wskaaniki zaspokojenia potrzeb 

parkingowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o po-

wierzchni całkowitej domu do 150m2 - 2 stanowiska 

postojowe na jeden budynek mieszkalny, dla budynku 

o powierzchni całkowitej domu powycej 150m2 - do-

datkowo 1 stanowisko postojowe na kacde nastCpne 

40m2 powierzchni ogólnej,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miej-

sce postojowe na mieszkanie,

c) dla innych funkcji: nie mniej nic 1 miejsce na 30m2 
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powierzchni ucytkowej obiektu;

2) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w gra-

nicach działki lub posesji przynalecnej do budynku, o 

ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 

elementarnych nie stanowi> inaczej;

3) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywołuj>-

cych potrzeby parkingowe, a w szczególnoWci obiekty 

o funkcjach usługowych, podlegaj> powycszym wymo-

gom;

4) lokalizacja nowych obiektów o funkcjach okreWlonych w 

ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych 

jako podstawowe przeznaczenie terenu, a takce zmiana 

sposobu ucytkowania istniej>cych lokali i budynków, 

wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych zgodnie 

z zasadami ustalonymi w niniejszym ustCpie.

7. Dopuszcza siC wydzielenie nowych dróg i dojazdów na 

nastCpuj>cych zasadach:

1) dla obsługi co najmniej trzech działek budowlanych 

szerokoWć minimum 8m w liniach rozgraniczaj>cych,

2) dla obsługi nie wiCcej nic trzech działek budowlanych 

szerokoWć minimum 6m w liniach rozgraniczaj>cych,

3) obowi>zuje opracowanie koncepcji obsługi komunika-

cyjnej dla całego terenu elementarnego lub jego czCWci 

dla której planowana jest droga.

§ 16

  Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji infrastruktury 

technicznej, a takce przebudowy, rozbudowy sieci i urz>-

dzeM istniej>cych:

1) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, dojazdów i ci>gów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z 

odpowiednim zarz>dc> terenu;

2) w wyznaczonych pasach technicznych;

3) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury w pasach 

wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu, z wył>czeniem terenów 

wzdłuc drogi krajowej;

4) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji uzgodnionych na 

etapie projektowania.

2. Zasady zaopatrzenia w wodC:

1) docelowo obowi>zuje zaopatrzenie w wodC istniej>cej 

i projektowanej zabudowy z ujCcia wody w Jeleniu po 

rozbudowie i poł>czeniu systemu wodoci>gowego Pia-

seczna i Jelenia,

2) wodC dla celów p.poc. zapewni siC z istniej>cej i projek-

towanej sieci wodoci>gowej, uzbrojonej w hydranty,

3) główne elementy rozbudowy systemu wodoci>gowe-

go: dla zasilenia w wodC nowej zabudowy obowi>zuje 

rozbudowa istniej>cej sieci wodoci>gowej w układach 

pierWcieniowych w projektowanych ulicach dojazdowych 

i dojazdach ci>ga pieszych oraz pasach technicznych 

infrastruktury.

3. Zasady odprowadzenia Wcieków:

1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

siC odprowadzane Wcieków do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych. Wyklucza siC odprowadzenie Wcieków 

do przydomowych oczyszczalni Wcieków.

2) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obowi>-

zuje likwidacja zbiorników bezodpływowych i podł>cze-

nie obiektów do sieci. Nie dopuszcza siC równoległego 

funkcjonowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej i zbior-

ników bezodpływowych,

3) wyklucza siC zrzut Wcieków sanitarnych, przemysłowych, 

technicznych i innych do gruntu i wód powierzchnio-

wych,

4) nalecy d>cyć w razie mocliwoWci do wyprzedzaj>cego 

w stosunku do wprowadzonego zainwestowania reali-

zowania kanalizacji sanitarnej,

5) główne elementy docelowego systemu kanalizacji sani-

tarnej:

a) realizacja kanalizacji sanitarnej nast>pi po rozbudo-

wie i modernizacji oczyszczalni Wcieków w miejsco-

woWci Gniew:

b) przewiduje siC realizacjC kanalizacji sanitarnej dla 

istniej>cej i nowoprojektowanej zabudowy w systemie 

grawitacyjno – pompowym,

4. Zasady odprowadzenia wód deszczowych:

1) odprowadzenie wód opadowych odbywa siC do istnie-

j>cych rowów melioracyjnych i naturalnych zbiorników 

wodnych w jej zlewni – powierzchniowych,

2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych 

na terenach składowych, baz transportowych, z terenów 

komunikacji drogowej, z powierzchni placów utwardzo-

nych zwi>zanych z obsług> transportu oraz terenów o 

innym ucytkowaniu powoduj>cym zanieczyszczenie wód 

opadowych – przed odprowadzeniem do gruntu i wód 

powierzchniowych wymagaj> oczyszczenia zgodnie z 

obowi>zuj>cymi przepisami,

3) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do kanalizacji deszczowej z terenów:

— UU – tereny funkcji usługowych, do systemu odwad-

niaj>cego niezalecnego od drogi krajowej,

4) jako rozwi>zanie tymczasowe do czasu realizacji sieci 

kanalizacji deszczowej dopuszcza siC lokalizacjC indy-

widualnych systemów oczyszczania wód opadowych i  

roztopowych na działce inwestora;

5) wody opadowe lub roztopowe pochodz>ce z dachów 

oraz powierzchni innych nic powierzchnie, o których 

mowa w ppkt 2) i 3), mog> być wprowadzane do wód 

lub do ziemi,

6) wszystkie wyloty do odbiorników nalecy wyposacy 

w separatory substancji ropopochodnych zlokalizowane 

w liniach rozgraniczaj>cych dróg, na terenach zielonych 

lub rolnych z zapewnieniem dojazdu

7) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej istniej>ce 

rowy melioracyjne nalecy zachować, a ewentualne 

zasypanie b>da budowC w ich miejsce ruroci>gów 

drenarskich nalecy uzgodnić z właWciwym zarz>dc> 

melioracji i urz>dzeM wodnych,

8) w przypadku zmiany przebiegu istniej>cych rowów lub 

kanałów odwadniaj>cych wymagany jest kompleksowy 

projekt odwodnienia w zasiCgu ich oddziaływania;

5. Zasady zaopatrzenia w energiC elektryczn>:

1) obowi>zuje rozbudowa sieci i urz>dzeM przesyłu energii 

elektrycznej w zakresie niezbCdnym do zaopatrzenia w 

energiC elektryczn> zabudowy na całym obszarze planu 

w oparciu o istniej>ce i projektowane linie energetyczne 

Wredniego napiCcia i niskiego napiCcia,

3) dopuszcza siC budowC sieci Wredniego napiCcia w 

wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej oraz 

w liniach rozgraniczaj>cych dróg, z wył>czeniem drogi 

krajowej i wojewódzkiej, dojazdów i ci>gów pieszych po 

uzgodnieniu projektowanego przebiegu z odpowiednim 

zarz>dc> drogi,

4) dopuszcza siC sukcesywn> przebudowC i skablowanie 

istniej>cych linii napowietrznych Wredniego napiCcia,

5) zaopatrzenie zabudowy w energiC elektryczn> nn bC-

dzie siC odbywać z istniej>cych i projektowanych stacji 

transformatorowych zlokalizowanych w granicach planu 

oraz połocnych poza planem,

6) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformato-

rowych, poza stacjami istniej>cymi oraz miejscami 

wyznaczonymi pod nowe projektowane stacje, o ile 
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bCdzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii elek-

trycznej zlokalizowanych w obszarze objCtym planem 

oraz terenów s>siednich;

6. Zasady zaopatrzenia w ciepło:

1) dopuszcza siC z indywidualnych nie emisyjny lub nisko 

emisyjnych aródeł, spełniaj>cych obowi>zuj>ce normy 

lub ogrzewanie ze aródeł odnawialnych;

2) dopuszcza siC z sieci lub z ogrzewanie zdalaczynne.

7. Zasady zaopatrzenia w gaz: dopuszcza siC korzystanie ze 

aródeł indywidualnych lub z sieci.

8. Zasady usuwania odpadów: obowi>zuje utylizacja odpadów 

stałych poza terenem objCtym planem na zorganizowanym 

wysypisku odpadów, odpadki poprodukcyjne utylizuj> i wy-

woc> podmioty gospodarcze we własnym zakresie, zgodnie 

ze stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Gniewie.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych

§ 17

  Ustalenia dla terenu 01.R/ZL

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze i lasy;

1) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze 

i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 01/1.1.W przeznacza 

dla zbiornika wodnego.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz 

lokalizacji noWników reklamowych.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: nie ustala siC
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczaso-

wych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych dla prowadzenie gospodarki rolnej lub 

miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na 

rysunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroener-

getyczne SN 15 kV.

7. Obsługa komunikacyjna:

 zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren drogi 02.KD.

D oraz poprzez s>siednie tereny elementarne.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania tere-

nów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 01.R/ZL nie doty-

czy.

§ 18

  Ustalenia dla terenu 02.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie: zabu-

dowy jednorodzinnej wolnostoj>cej,

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC funkcji usługowych w postaci lokali w 

budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 02/1.1.KDW, 

przeznacza siC dla dojazdów,

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 zasady lokalizacji reklam: zakaz lokalizacji noWników rek-

lamowych.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

drogi oznaczonej na rysunku planu jako 02.KD.D.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC oznac-

zone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2;

2) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC oznac-

zone na rysunku planu obiekty o chronionej kompozycji, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 3;

3) czCWć terenu elementarnego połocona jest w oznaczonej 

na rysunku planu strefi e ochrony konserwatorskiej ob-

szaru wystCpowania historycznej zabudowy osadniczej, 

dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 4;

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 01.KD.

L,

b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 02.KD.

D oraz dojazdu 02/1.1.KDW;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 8,5m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,5m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod jed-

nakowym k>tem, k>t nachylenia połaci dachowych: 

35o- 45o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5)  zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 

działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymcza-

sowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz 

ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników ter-

enu;

2) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na 

rysunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroen-
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ergetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (ska-

blowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> 

ustalenia jak w § 14 ust. 6;

7. Obsługa komunikacyjna:

1)  zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z drogi 01.KD.L, 02.KD.D,

b) dojazdu 02/1.1.KDW;

2) dla dojazdów 02/1.1.KDW ustala siC:

1. szerokoWć minimum 8m w liniach rozgrani-

czaj>cych,

2. nie przelotowych zgodnie z rysunkiem planu 

zakoMczone placem do zawracania samochodów o 

wymiarach minimalnych 12,5x12,5m,

3. urz>dzenie: dopuszcza siC jak dla ci>gu pieszo-jez-

dnego bez wydzielania jezdni i chodników;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu, tj ucytkowanie rolnicze – uprawy polowe oraz 

lokalizacje zabudowy zagrodowej i innych budowli dla 

gospodarki rolnej.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

wysokoWci: 30% dla całego terenu 02.MN.

§ 19

  Ustalenia dla terenu 03.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie: zabu-

dowy jednorodzinnej wolnostoj>cej i blianiaczej,

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC funkcji usługowych w postaci lokali w 

budynkach o funkcji mieszkaniowej,

b) dla terenu wydzielania wewnCtrznego 03/1.6.UT 

lokalizacje usług turystki w formie budynków lub lokali 

w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

c) dla terenu wydzielania wewnCtrznego 03/1.6.UT 

wyklucza siC lokalizacjC kempingów i pól nami-

otowych,

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 03/1.1.KDW przeznac-

za siC dla dojazdu,

b) teren wydzieleM wewnCtrznych 03/1.2.CP, 03/1.3.CP, 

03/1.4.CP, 03/1.5.CP przeznacza siC dla ci>gów 

pieszych,

c) dla terenu wydzieleM wewnCtrznych 03/1.6.UT do-

puszcza siC lokalizacje funkcji usług turystyki,

d) teren wydzielania wewnCtrznego 03/1.7.W przeznac-

za siC dla rowu melioracyjnego,

e) teren wydzielania wewnCtrznego 03/1.8.W przeznac-

za siC dla zbiornika wodnego.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  zasady lokalizacji reklam: zakaz lokalizacji noWników 

reklamowych.

2) obowi>zuje zachowanie niezakłóconego widoku z 

punktu widokowego połoconego w granicach terenu 

07.MU.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu,

b) obowi>zuje wprowadzenie szpaleru drzew na terenie 

pomiCdzy lini> zabudowy, a liniami rozgraniczaj>cymi 

drogi oznaczonej na rysunku planu jako 02.KD.D.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC oznac-

zone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2;

2) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC oznac-

zone na rysunku planu obiekty o chronionej kompozycji, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 3;

3) czCWć terenu elementarnego połocona jest w oznaczonej 

na rysunku planu strefi e ochrony konserwatorskiej ob-

szaru wystCpowania historycznej zabudowy osadniczej, 

dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 4;

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 8 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 01.KD.

L,

b) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 02.KD.

D oraz dojazdów 02/1.1.KDW, 07/1.2.KDW,

c) zgodnie z ustalonym na rysunku planu otwarciem z 

punktu widokowego połoconego w granicach terenu 

07.UU;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 8,5m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,5m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod jed-

nakowym k>tem, k>t nachylenia połaci dachowych: 

35o- 45o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5)  zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 

działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymcza-

sowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz 

ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników ter-

enu;

2) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na 

rysunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroen-

ergetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (ska-
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blowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> 

ustalenia jak w § 14 ust. 6;

3) w granicach terenu elementarnego znajduje siC rów 

melioracyjny oznaczony jako 03/1.7.W, dla którego 

obowi>zuje zachowanie jego przebiegu oraz utrzymanie 

we właWciwym stanie technicznym.

7. Obsługa komunikacyjna:

1)  zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z drogi 01.KD.L, 02.KD.D,

b) dojazdu 03/1.1.KDW, 07/1.2.KDW, 08/1.1.KDW

c) do istniej>cej zabudowy z ci>gu pieszego 03/1.3.CP, 

który pełni funkcjC ci>gu pieszo jezdnego;

2) dla dojazdów 03/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć minimum 8m w liniach rozgrani-

czaj>cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC jak dla ci>gu pieszo-jez-

dnego bez wydzielania jezdni i chodników;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu, tj ucytkowanie rolnicze – uprawy polowe oraz 

lokalizacje zabudowy zagrodowej i innych budowli dla 

gospodarki rolnej.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

wysokoWci: 30% dla całego terenu 03.MN

§ 20

  Ustalenia dla terenu 04.R/ZL

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze i lasy;

1) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie z 

rekreacyjnym wykorzystaniem terenu, tj. Wciecki piesze 

i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.1.CP, 04/1.2.CP 

przeznacza dla ci>gów pieszych

b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.3.W, 04/1.4.W 

przeznacza dla zbiornika wodnego.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz 

lokalizacji noWników reklamowych.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC
4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: nie ustala siC
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: na całym terenie wyklucza 

siC lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanych, za 

wyj>tkiem obiektów niezbCdnych dla prowadzenie gos-

podarki rolnej lub miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników 

terenu;

7. Obsługa komunikacyjna:

 zasady obsługi komunikacyjnej: poprzez s>siednie tereny 

elementarne.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 04.R/ZL nie doty-

czy.

§ 21

  Ustalenia dla terenu 05.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie: zabu-

dowy jednorodzinnej wolnostoj>cej i blianiaczej,

2) dla terenu wydzieleM wewnCtrznych 05/1.1.UU i 

05/1.2.UU dopuszcza siC:

a) lokalizacje usług w formie budynków lub lokali w 

budynkach o funkcji mieszkaniowej,

b) dopuszcza siC lokalizacjC usług publicznych oraz 

usług turystyki, a usługi handlu i gastronomii wył>cznie 

jako towarzysz>cych funkcji podstawowej;

3) dla pozostałej czCWci terenu elementarnego dopuszcza 

siC:

a) lokalizacjC funkcji usługowych wył>cznie w postaci 

lokali, w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 05/1.1.UU przeznacza 

siC dla usług publicznych,

b) dla terenu wydzieleM wewnCtrznych 05/1.2.UU do-

puszcza siC lokalizacjC usług

c) teren wydzieleM wewnCtrznych 05/1.3.KDW, 

05/1.4.KDW przeznacza siC dla dojazdów,

d) teren wydzieleM wewnCtrznych 05/1.5.ZC przeznacza 

siC dla cmentarza,

e) teren wydzieleM wewnCtrznych 05/1.6.KP przeznacza 

siC dla parkingu,

f)  teren wydzieleM wewnCtrznych 05/1.7.W przeznacza 

siC dla zbiornika wodnego.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  zasady lokalizacji reklam: zakaz lokalizacji noWników 

reklamowych.

2) w granicach terenu elementarnego 05/1.5.ZC 

obejmuj>cego swym zasiCgiem zabytkowy cmentarz 

obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady:

a) zachowanie, pielCgnacja i uzupełnienie historycznej 

kompozycji zieleni,

b) uporz>dkowanie, odtworzenie i oznakowanie układu 

alei,

c) ochrona obiektów (bramy wejWciowej) o chronionej 

kompozycji zgodnie z ustaleniami ogólnymi w § 10 

ust 3.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 zasady kształtowania zasobu zieleni: obowi>zuje zachow-

anie i pielCgnacja istniej>cego wartoWciowego drzewost-

anu,

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC oznac-

zone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2;

2) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC oznac-

zone na rysunku planu obiekty o chronionej kompozycji, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 3;

3) czCWć terenu elementarnego połocona jest w oznaczonej 

na rysunku planu strefi e ochrony konserwatorskiej ob-

szaru wystCpowania historycznej zabudowy osadniczej, 

dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 4;

4) dla znajduj>cego siC w granicach terenu wydzielania 

wewnCtrznego 05/1.1.ZC cmentarza zabytkowego jako 

terenu do objCcia ochron> konserwatorsk>, obowi>zuje 

Poz. 2282



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 117 — 9182 —

wykonanie projektu rewaloryzacji w uzgodnieniu z 

właWciwym konserwatorem zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 01.KD.

L, dojazdu 05/1.3.KDW

b) minimum 4 m od linii rozgraniczaj>cych dojazdu 

05/1.4.KDW;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 8,5m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,5m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod jed-

nakowym k>tem, k>t nachylenia połaci dachowych: 

35o- 45o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5)  zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 

działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymcza-

sowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz 

ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników ter-

enu;

2) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na 

rysunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroen-

ergetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (ska-

blowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> 

ustalenia jak w § 14 ust. 6;

3) czCWć terenu elementarnego połocona jest w strefi e 

ograniczonego zagospodarowania od cmentarza, dla 

której obowi>zuj> ustalenia ogólne § 14 ust. 11.

7. Obsługa komunikacyjna:

1)  zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z drogi 01.KD.L, 02.KD.D, oraz 

dojazdów 05/1.3.KDW; 05/1.4.KDW;

b) wyklucza siC bezpoWrednie zjazdy z drogi krajowej 

nr 1

2) dla dojazdu 05/1.3.KDW ustala siC:

a) szerokoWć minimum 8m w liniach rozgrani-

czaj>cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC jak dla ci>gu pieszo-jez-

dnego bez wydzielania jezdni i chodników;

3) dla dojazdu 05/1.4.KDW ustala siC:

a) szerokoWć zgodnie z rysunkiem planu,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC jak dla ci>gu pieszo-jez-

dnego bez wydzielania jezdni i chodników;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu, tj ucytkowanie rolnicze – uprawy polowe oraz 

lokalizacje zabudowy zagrodowej i innych budowli dla 

gospodarki rolnej.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

wysokoWci: 30% dla całego terenu 05.MN

§ 22

  Ustalenia dla terenu 06.R/ZL

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze i lasy;

1) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze 

i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku;

2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: teren 

wydzieleM wewnCtrznych 06/1.1.W przeznacza dla zbi-

ornika wodnego.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz 

lokalizacji noWników reklamowych.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC
4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: nie ustala siC
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymcza-

sowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych dla prowadzenie gospodarki rolnej lub 

miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na 

rysunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroen-

ergetyczne SN 15 kV.

7. Obsługa komunikacyjna:

1)  zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren drogi 01.KD.L oraz poprzez s>siednie 

tereny elementarne,

b) wyklucza siC lokalizacjC bezpoWrednich zjazdów z 

drogi krajowej nr 1.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 06.R/ZL nie doty-

czy.

§ 23

  Ustalenia dla terenu 07.UU

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej,

1) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej jako 

uzupełnienie funkcji podstawowej, przy czym powierzch-

nia ucytkowa lokalu mieszkalnego nie moce przekroczyć 
150m2;

2) wyklucza siC:

a) lokalizacjC funkcji obsługi komunikacji,

b) lokalizacjC funkcji w obiektach o ducym zatrud-

nieniu,

c) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci 

zwi>zanych ze zbiórk> i przetwarzaniem surowców 

wtórnych i odpadów;
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3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.1.UK dla usług 

kultu religijnego z cmentarzem zabytkowym,

c) teren wydzieleM wewnCtrznych 07/1.2.KDW przeznac-

za siC dla dojazdu,

2. zasady ochrony i kształtowania ładu

1)  zasady lokalizacji reklam: zakaz lokalizacji noWników 

reklamowych

2) obowi>zuje zachowanie niezakłóconego widoku z 

punktu widokowego połoconego w granicach terenu 

elementarnego.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) W granicach terenu elementarnego znajduje siC oznac-

zony na rysunku planu pomnik przyrody. Wszelkie prace 

w obrCbie korony drzewa wymagaj> zgody i nadzoru or-

ganu ustanawiaj>cego dan> formC ochrony przyrody;

2)  zasady kształtowania zasobu zieleni:

  obowi>zuje zachowanie i pielCgnacja istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu,

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach terenu elementarnego znajduje siC oznac-

zony na rysunku planu obiekt zabytkowy znajduj>cy siC 

w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków, dla 

którego obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 ust 

1;

2) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC oznac-

zone na rysunku planu obiekty i obszary zabytkowe 

znajduj>ce siC w ewidencji wojewódzkiego konserwa-

tora zabytków, dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne 

zawarte w § 10 ust 2;

3) czCWć terenu elementarnego połocona jest w oznaczonej 

na rysunku planu strefi e ochrony konserwatorskiej ob-

szaru wystCpowania historycznej zabudowy osadniczej, 

dla której obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 4;

4) w granicach terenu wydzielania wewnCtrznego 

07/1.1.UK wokół KoWcioła Parafi alnego p.w. Narodze-

nia NajWwiCtrzej Marii Panny znajduj> siC pozostałoWci 

cmentarza zabytkowego oznaczone wraz z otoczeniem 

jako tereny do objCcia ochron> konserwatorsk>, dla 

którego obowi>zuje wykonanie projektu rewaloryzacji 

w uzgodnieniu z właWciwym konserwatorem zabytków. 

Obowi>zuje ochrona muru oraz zieleni wysokiej wokół 
terenu cmentarza.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 01.KD.L 

oraz dojazdu 07/1.2.KDW,

b) minimum 4 m od linii rozgraniczaj>cych dojazdu 

07/1.3.KDW,

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,35,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

30%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 8,5m, ustalenie 

nie dotyczy obiektu zabytkowego koWcioła,

b) kształt dachu: dach dwuspadowy o połaciach nachy-

lonych pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia połaci 

dachowych: 35o- 45o;

4)  zasady podziału na  działki:

a) wielkoWć działek: minimalnie 1000m2,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC nowej zabudowy bezpoWrednio przy granicy 

działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: 

 na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych 

do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) obsługa komunikacyjna: wjazd na teren i poszczególne 

działki z dróg 01.KD.L. 07/1.2.KDW, 07/1.3.KDW;

2) dla dojazdu 07/1.2.KDW ustala siC
a) szerokoWć minimum 10m w liniach rozgrani-

czaj>cych,

b) obowi>zuje zachowanie placu w rejonie drogi 

01.KD.L

c) urz>dzenie: dopuszcza siC jak dla ci>gu pieszo-jez-

dnego bez wydzielania jezdni i chodników,

d) zakoMczony placem o zawracania samochodów o 

wymiarach minimalnych 15,0x15,0m;

3) dla dojazdu 07/1.3.KDW ustala siC:

a) szerokoWć  minimum w istniej>cych l iniach 

rozgraniczaj>cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC jak dla ci>gu pieszo-jez-

dnego bez wydzielania jezdni i chodników;

4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-

zasowego;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 07.UU nie doty-

czy.

§ 24

  Ustalenia dla terenu 08.MU.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie: zabu-

dowy jednorodzinnej wolnostoj>cej i blianiaczej,

2) dla całego terenu dla funkcji usługowych ustala siC:

a) funkcje usługowe dopuszcza siC w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;

b) wyklucza siC lokalizacjC kempingów i pól nami-

otowych,

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 08/1.1.KDW, przeznacza 

siC dla dojazdów i placu,

b) teren wydzieleM wewnCtrznych 08/1.2.CP przeznacza 

siC dla ci>gu pieszego.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  zasady lokalizacji reklam: zakaz lokalizacji noWników 

reklamowych.

2) Dla terenu placu w granicach wydzielania wewnCtrznego 

oznaczonego jako 08/1.1.KDW obowi>zuje:

a) odtworzenie historycznej nawierzchni,

b) opracowanie jednolitej arancacji z mał> architektur>, 

zieleni> i jednolitym oWwietleniem,

c) zakaz lokalizacji noWników reklamowych:za wyj>tkiem 

tradycyjnych słupów ogłoszeniowych,

d) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo 
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handlowych, zakaz lokalizacji tymczasowych obiek-

tów usługowo handlowych przy czym ustalenie nie do-

tyczy wykorzystania terenu placu dla krótkotrwałych 

imprez;

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 zasady kształtowania zasobu zieleni: obowi>zuje zachow-

anie i pielCgnacja istniej>cego wartoWciowego drzewost-

anu,

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach terenu elementarnego znajduj> siC oznac-

zone na rysunku planu obiekty zabytkowe znajduj>ce 

siC w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

dla których obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 

ust 2;

2) teren elementarny połocona jest w oznaczonej na 

rysunku planu strefi e ochrony konserwatorskiej obszaru 

wystCpowania historycznej zabudowy osadniczej, dla 

której obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 ust 

4;

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 01.KD.

L, 03.KD.D oraz dojazdu 08/1.1.KDW

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,4, 

dla,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 8,5m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod jed-

nakowym k>tem, k>t nachylenia połaci dachowych: 

35o- 45o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5)  zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 

działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymcza-

sowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz 

ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników ter-

enu;

2) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na 

rysunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroen-

ergetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (ska-

blowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii obowi>zuj> 

ustalenia jak w § 14 ust. 6.

7. Obsługa komunikacyjna:

1)  zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z drogi 

01.KD.L, 04.KD.D oraz dojazdów 08/1.1.KDW,

2) dla dojazdu 08/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych,

b) obowi>zuje zachowanie placu w istniej>cych liniach 

rozgraniczaj>cych

c) urz>dzenie: dopuszcza siC jak dla ci>gu pieszo-jez-

dnego bez wydzielania jezdni i chodników;

4) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 08.MU nie doty-

czy.

§ 25

  Ustalenia dla terenu 09.US

1. Przeznaczenie terenu: tereny usług sportu i rekreacji,

1) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC usług zwi>zanych z rekreacj> i kultur> 

fi zyczn>, sportem (za wyj>tkiem sportu wyczynowe-

go), usługi turystyki,

b) lokalizacjC us ług handlu i gastronomii jako 

towarzysz>ce podstawowemu przeznaczeniu ter-

enu,

c) lokalizacjC zabudowy mieszkaniowej jako uzupełnienie 

funkcji podstawowej, przy czym powierzchnia 

ucytkowa lokalu mieszkalnego nie moce przekroczyć 
150m2;

2) wyklucza siC lokalizacjC funkcji w obiektach o ducym 

zatrudnieniu,

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: teren 

wydzielenia wewnCtrznego 09/1.1.W dla zbiornika wod-

nego.

2. zasady ochrony i kształtowania ładu

 zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 

bezpoWrednim s>siedztwie.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulic 03.KD.

D,

b) 25m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 03.KD.D w głCbi 

terenu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla jednego 

obiektu 150m2

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

40%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 6,5m,

b) parametry dachu: główne połacie dwuspadowe, k>t 

nachylenia połaci dachowych: 35o- 45o;

4)  zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalnie 1500m2,

b) szerokoWć frontów działek: dowolna,
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c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny;

5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza siC 

lokalizacjC nowej zabudowy bezpoWrednio przy granicy 

działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych 

do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

7. Obsługa komunikacyjna:

1) obsługa komunikacyjna: wjazd na teren i poszczególne 

działki z dróg 03.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-

zasowego;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu, tj. ucytkowanie rolnicze – uprawy polowe oraz 

lokalizacje zabudowy zagrodowej i innych budowli dla 

gospodarki rolnej.

9. Stawka procentowa:

 Ustala siC stawkC procentow> zgodnie z art. 36 ust. 4 us-

tawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

wysokoWci 30% dla całego terenu elementarnego 09.US.

§ 26

  Ustalenia dla terenu 10.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie: zabu-

dowy jednorodzinnej wolnostoj>cej lub blianiaczej;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC funkcji usługowych w postaci lokali w 

budynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 10/1.1.KDW, przeznacza 

siC dla dojazdów,

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 

bezpoWrednim s>siedztwie.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 zasady kształtowania zasobu zieleni: obowi>zuje zachow-

anie i pielCgnacja istniej>cego wartoWciowego drzewost-

anu,

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC
5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci:

a) minimum 6 m od linii rozgraniczaj>cych ulicy 03.KD.

D, 04.KD.D oraz dojazdu 10/1.1.KDW

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 8,5m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,5m,

c) parametry dachu: główne połacie dwuspadowe o 

nachyleniu pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia 

połaci dachowych: 35o- 45o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5)  zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 

działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymczasowych 

obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych 

do urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 

rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

7. Obsługa komunikacyjna:

1)  zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z drogi 

03.KD.D, 04.KD.D oraz dojazdu 10/1.1.KDW;

2) dla dojazdu 10/1.1.KDW ustala siC:

a) szerokoWć minimum 8m w liniach rozgrani-

czaj>cych,

b) urz>dzenie: dopuszcza siC jak dla ci>gu pieszo-jez-

dnego bez wydzielania jezdni i chodników;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu, tj ucytkowanie rolnicze – uprawy polowe oraz 

lokalizacje zabudowy zagrodowej i innych budowli dla 

gospodarki rolnej.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

wysokoWci: 30% dla całego terenu 10.MN.

§ 27

  Ustalenia dla terenu 11.MN.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

1) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie: zabu-

dowy jednorodzinnej wolnostoj>cej i blianiaczej,

2) dopuszcza siC:

a) w granicach wydzielania wewnCtrznego 11/1.1.UU 

lokalizacjC zabudowy usługowej jako samodzielnej 

funkcji,

b) dla pozostałej czCWci terenu elementarnego lokalizacjC 

funkcji usługowych wył>cznie w postaci lokali w bud-

ynkach o funkcji mieszkaniowej;

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzieleM wewnCtrznych 11/1.1.UU, przeznacza 

siC dla zabudowy usługowej,
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2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  zasady lokalizacji reklam w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej: zakaz lokalizacji noWników reklam-

owych;

2)  zasady lokalizacji reklam dla pozostałej czCWci terenu 

elementarnego

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika do 4m2,

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 

Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w 

bezpoWrednim s>siedztwie.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

 zasady kształtowania zasobu zieleni: obowi>zuje zachow-

anie i pielCgnacja istniej>cego wartoWciowego drzewost-

anu,

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

 czCWć terenu elementarnego połocona jest w oznaczonej 

na rysunku planu strefi e ochrony konserwatorskiej obszaru 

wystCpowania historycznej zabudowy osadniczej, dla której 

obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w § 10 ust 4;

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległoWci: minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy 03.KD.D, 04.KD.D,

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;

3) parametry zabudowy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 8,5m, maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

dla garacy i budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokoWć posadowienia parteru w stosunku do 

Wredniej rzCdnej terenu wokół budynku maksymalnie: 

0,5m,

c) parametry dachu: główne połacie dwuspadowe o 

nachyleniu pod jednakowym k>tem, k>t nachylenia 

połaci dachowych: 35o- 45o;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowi>zuj> ustalenia § 8 ust. 2;

5)  zasady podziału na działki:

a) wielkoWć działek: minimalna 1000 m2,

b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zblicony do 90o;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy granicy 

działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymcza-

sowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych do urz>dzenia zieleMców i parków oraz 

ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników ter-

enu;

2) czCWć terenu elementarnego połocona jest w strefi e 

ograniczonego zagospodarowania od cmentarza, dla 

której obowi>zuj> ustalenia ogólne § 14 ust. 11.

7. Obsługa komunikacyjna:

1)  zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z drogi, 

03.KD.D, 04.KD.D;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-

sowego, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami planu;

2) dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu, tj ucytkowanie rolnicze – uprawy polowe oraz 

lokalizacje zabudowy zagrodowej i innych budowli dla 

gospodarki rolnej.

9. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

wysokoWci: 30% dla całego terenu 11.MN.

§ 28

  Ustalenia dla terenu 12.R/ZL

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze i lasy;

 dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie z 

rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze i 

rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku;

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz 

lokalizacji noWników reklamowych.

3. zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC
4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie ustala siC.

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: nie ustala siC
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC tymcza-

sowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 

niezbCdnych dla prowadzenie gospodarki rolnej lub 

miejsc rekreacyjnych dla ucytkowników terenu;

2) przez teren elementarny przebiegaj> oznaczone na 

rysunku planu, istniej>ce napowietrzne linie elektroen-

ergetyczne SN 15 kV.

7. Obsługa komunikacyjna:

 zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren poprzez 

s>siednie tereny elementarne.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enów: zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania 

terenu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 12.R/ZL nie doty-

czy.

Rozdział 4
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego

§ 29

  Ustalenia dla terenu 01.KD.L.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna – droga 

gminna.

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych 

min.12m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój: L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 

szerokoWć jezdni min. 6 m;

3) elementy wyposacenia:

a) chodnik co najmniej po jednej stronie jednej,

b) Wciecka rowerowa „Szlaku Grzymisława” w lini-

ach rozgraniczaj>cych ulicy wraz z niezbCdnymi 

elementami wyposacenia (przystanki, PIT Stop, mała 

architektura itp.);

4) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM.

3. zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
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1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuow-

ania;

4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach rozgraniczaj>cych 

jest korytarzem infrastruktury technicznej stanowi>cej 

wyposacenie terenów przeznaczonych pod zabudo-

wC;

5)  zasady lokalizacji zieleni:

a) do zachowania istnei>ce szpalery drzew oznaczone 

na rysunku planu,

b) dopuszcza siC wprowadzenie zielni wysokiej na 

warunkach zarz>dcy drogi lokalizowanej pod warunk-

iem zapewnienia właWciwej widocznoWci zgodnie z 

przepisami odrCbnymi.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) w granicach terenu elementarnego w rejonie zabytkowe-

go KoWcioła Parafi alnego p.w. Narodzenia NajWwiCtrzej 

Marii Panny znajduje siC zabytkowy teren (skarpa) 

oznaczony do objCcia ochron> konserwatorsk>, wszelkie 

prace prowadzone w w/w obszarze nalecy prowadzić w 

uzgodnieniu z właWciwym konserwatorem zabytków.

2) dopuszcza siC tymczasowe obiekty budowlane z 

zastrzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: dla całego terenu 01.KD.L nie doty-

czy.

§ 30

  Ustalenia dla terenu 02.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.10m, zgodnie 

z rysunkiem planu;

2) przekrój: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 

szerokoWć jezdni min. 5,0 m;

3) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie jezdni;

4) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM.

3. zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;   

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuow-

ania;

4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach rozgraniczaj>cych 

jest korytarzem infrastruktury technicznej stanowi>cej 

wyposacenie terenów przeznaczonych pod zabudo-

wC;

5)  zasady lokalizacji zieleni: dowolne.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia: dopuszcza siC, tymczasowe obiekty budow-

lane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: dla całego terenu 02.KD.D nie doty-

czy.

§ 31

  Ustalenia dla terenu 03.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.10m, zgodnie 

z rysunkiem planu;

2) przekrój: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 

szerokoWć jezdni min. 5,0 m;

3) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie jezdni;

4) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM.

3. zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;  

   2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuow-

ania;

4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach rozgraniczaj>cych 

jest korytarzem infrastruktury technicznej stanowi>cej 

wyposacenie terenów przeznaczonych pod zabudo-

wC;

5)  zasady lokalizacji zieleni: dowolne.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty budow-

lane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: dla całego terenu 03.KD.D nie doty-

czy.

§ 32

  Ustalenia dla terenu 04.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D - dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWć:
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.10m, zgodnie 

z rysunkiem planu;

2) przekrój: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 

szerokoWć jezdni min. 5,0 m;

3) elementy wyposacenia: chodnik co najmniej po jednej 

stronie jezdni;

4) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM.

3. zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;  

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuow-

ania;

4) urz>dzenia techniczne: ulica w liniach rozgraniczaj>cych 

jest korytarzem infrastruktury technicznej stanowi>cej 

wyposacenie terenów przeznaczonych pod zabudo-

wC;

5)  zasady lokalizacji zieleni: dowolne.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania ter-

enu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia: dopuszcza siC tymczasowe obiekty budow-

lane z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: dla całego terenu 04.KD.D nie doty-

czy.

Rozdział 5
Ochrona gruntów rolnych i leWnych

§ 33

1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-

nie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z póan. 

zm.) w planie na cele nierolnicze przeznacza siC ogółem 

7,8979 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego i 

organicznego.

2. Ł>czna suma powierzchni wymagaj>cych zgody Ministra 

na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze 

(decyzja Nr GZ.tr.057-602-692/08 z dnia 15.01.2009 r.) 

wynosi 5,9195 ha gruntów klasy II i III;

3. Dla pozostałych gruntów klasy IV i VI o powierzchni 

1,9784 ha przeznaczonych w planie na cele nie rolne 

zgodnie z art. 1 pkt 2a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 o 

zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. 

U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 t.j. z póan. zm.) przepisów 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
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i leWnych (Dz. U. z 2008 r. nr 237 poz. 1657) nie stosuje siC 

do gruntów rolnych stanowi>cych ucytki rolne połocone w 

klasach bonitacyjnych IV.

Rozdział 6
Przepisy koMcowe

§ 34

  Wykonanie Uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Gniew.

§ 35

1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

2. Uchwała podlaega ogłoszeniu w sosób zwyczajowo przy-

jCty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej.

 Przewodnicz>cy 

Rady Miejskiej w Gniewie

Janusz KarzyĔski
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Zał>cznik nr 1

do Uchwały nr XXXIV/302/09

Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

sprawie w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla czCWci obszaru wsi Piaseczno, gmina 

Gniew.

Poz. 2282



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 117 — 9190 —

Zał>cznik nr 2

do Uchwały nr XXXIV/302/09

Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

sprawie w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla czCWci obszaru wsi Piaseczno, gmina 

Gniew.

RozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu dotyczy miejscowego planu zagospodarowanie prze-

strzennego zgodnie z uchwał> nr XVII/166/08 z dnia 27 lutego 

2008 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci obszaru 

wsi Piaseczno, gmina Gniew

Zawiadomienie o wyłoceniu do publicznego wgl>du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 

z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko ukazało siC:

c) w lokalnej prasie

d) na tablicy ogłoszeM UrzCdu Miasta i Gminy Gniew,

e) w BIP UrzCdu Miasta i Gminy Gniew.

Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du w 

dniach od 24.04.2009 r. do15.05.2009 r. W dniu 06.05.2009 

r. odbyła siC dyskusja publiczna nad przyjCtymi w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego roz-

wi>zaniami. Termin składania uwag do projektu planu upłyn>ł 
z dniem 29.05.2009 r.

W okresie przewidzianym do składania uwag do projektu planu 

po wyłoceniu do publicznego wgl>du nie wpłynCły uwagi do 

projektu planu.

Lista nieuwzglCdnionych uwag nie zawiera cadnych pozycji.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały nr XXXIV/302/09

Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

sprawie w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla czCWci obszaru wsi Piaseczno, gmina 

Gniew.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

I. Zadania własne gminy

 Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury technicz-

nej, fi nansowanych z udziałem Wrodków z budcetu gminy 

zalicza siC:

c) budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem,

d) budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych,

e) budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami,

f)  budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami,

 Przepisom o fi nansach publicznych podlegaj> inwestycje, 

które realizowane s> z udziałem Wrodków publicznych 

zdefi niowanych w § 3 ustawy o fi nansach publicznych oraz 

Wrodków pochodz>cych z funduszy strukturalnych UE (art. 

110 ust. 1 pkt 1)

 Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz>dzie 

gminnym, jak:

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn>,

e) zaopatrzenie w energiC ciepln>,

f)  zaopatrzenie w gaz,

 podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energe-

tyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj> przedsiCbior-

stwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia 

nie s> fi nansowane z udziałem Wrodków z budcetu gminy. 

Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne 

gminy, fi nansowane z jej budcetu, obejmuj> wykonanie 

oWwietlenia dróg, tych których gmina jest zarz>dc> - czyli 

dróg gminnych.

II. Budowa dróg gminnych.

 Drogi publicznych, za których realizacjC i utrzymanie od-

powiada Gmina Gniew stanowi>:

1) ulice klasy L – lokalne: 01.KD.L droga gminna;

2) ulica klasy D – dojazdowe: 02.KD.D, 03.KD.D, 04.KD.

D;

3) dojazdy oznaczone jako wydzielania wewnCtrzne: 

03/1.1.KDW, 07/1.2.KDW, 08/1.1.KDW;

4) do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne drogi, 

zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej.

  Sposób realizacji:

a) realizacja z budcetu gminy,

b) mocliwoWć współfi nansowania na podstawie umowy z 

zainteresowanym inwestorem,

c) mocliwoWć ubiegania siC o dofi nansowanie z funduszy 

strukturalnych UE (w zakresie budowy dróg).

III. Uzbrojenie terenu

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopa-

trzenia w wodC:

1) obowi>zuje zaopatrzenie w wodC istniej>cej i projekto-

wanej zabudowy z ujCcia wody w Jeleniu po rozbudo-

wie i poł>czeniu systemu wodoci>gowego Piaseczna i 

Jelenia,

2) wodC dla celów p.poc. zapewni siC z istniej>cej i projek-

towanej sieci wodoci>gowej, uzbrojonej w hydranty,

3) główne elementy rozbudowy systemu wodoci>gowe-

go: dla zasilenia w wodC nowej zabudowy obowi>zuje 

rozbudowa istniej>cej sieci wodoci>gowej w układach 

pierWcieniowych w projektowanych ulicach dojazdowych 

i dojazdach ci>ga pieszych oraz pasach technicznych 

infrastruktury.

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kana-

lizacji sanitarnej:

1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

siC odprowadzane Wcieków do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych. Wyklucza siC odprowadzenie Wcieków 

do przydomowych oczyszczalni Wcieków.

2) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obowi>-

zuje likwidacja zbiorników bezodpływowych i podł>cze-

nie obiektów do sieci. Nie dopuszcza siC równoległego 

funkcjonowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej i zbior-

ników bezodpływowych,

3) wyklucza siC zrzut Wcieków sanitarnych, przemysłowych, 

technicznych i innych do gruntu i wód powierzchnio-

wych,

4) nalecy d>cyć w razie mocliwoWci do wyprzedzaj>cego 

w stosunku do wprowadzonego zainwestowania reali-

zowania kanalizacji sanitarnej,

5) główne elementy docelowego systemu kanalizacji sani-

tarnej:

f)  realizacja kanalizacji sanitarnej nast>pi po rozbudo-

wie i modernizacji oczyszczalni Wcieków w miejsco-

woWci Gniew;

g) przewiduje siC realizacjC kanalizacji sanitarnej dla 

istniej>cej i nowoprojektowanej zabudowy w systemie 

grawitacyjno – pompowym,

 Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji deszczo-

wej:

1) odprowadzenie wód opadowych odbywa siC do istnie-

j>cych rowów melioracyjnych i naturalnych zbiorników 

wodnych w jej zlewni – powierzchniowych,

2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych 

na terenach składowych, baz transportowych, z terenów 

komunikacji drogowej, z powierzchni placów utwardzo-

nych zwi>zanych z obsług> transportu oraz terenów o 

innym ucytkowaniu powoduj>cym zanieczyszczenie wód 

opadowych – przed odprowadzeniem do gruntu i wód 
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powierzchniowych wymagaj> oczyszczenia zgodnie z 

obowi>zuj>cymi przepisami,

3) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do kanalizacji deszczowej z terenów:

— UU – tereny funkcji usługowych, do systemu odwad-

niaj>cego niezalecnego od drogi krajowej,

4) jako rozwi>zanie tymczasowe do czasu realizacji sieci 

kanalizacji deszczowej dopuszcza siC lokalizacjC indy-

widualnych systemów oczyszczania wód opadowych i   

roztopowych na działce inwestora;

5) wody opadowe lub roztopowe pochodz>ce z dachów 

oraz powierzchni innych nic powierzchnie, o których 

mowa w ppkt 2) i 3), mog> być wprowadzane do wód 

lub do ziemi,

6) wszystkie wyloty do odbiorników nalecy wyposacy w 

separatory substancji ropopochodnych zlokalizowane 

w liniach rozgraniczaj>cych dróg, na terenach zielonych 

lub rolnych z zapewnieniem dojazdu

7) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej istniej>ce 

rowy melioracyjne nalecy zachować, a ewentualne 

zasypanie b>da budowC w ich miejsce ruroci>gów 

drenarskich nalecy uzgodnić z właWciwym zarz>dc> 

melioracji i urz>dzeM wodnych,

8) w przypadku zmiany przebiegu istniej>cych rowów lub 

kanałów odwadniaj>cych wymagany jest kompleksowy 

projekt odwodnienia w zasiCgu ich oddziaływania;

  Sposób realizacji:

 Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej oraz deszczo-

wej realizowane:

1. ze Wrodków budcetowych gminy,

2. istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofi nansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy dróg 

oraz uzbrojenia pozostaj>cego w gestii gminy).

 Linie elektroenergetyczne oraz ewentualne gazoci>gi reali-

zowane przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 

stosowne koncesje.

Poz. 2282, 2283
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 UCHWAŁA Nr XXVIII/344/2009

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 29 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego 

ulicami Sobieskiego, Grunwaldzk>, Chrobrego i 3 Maja w mieWcie Sopocie.

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

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

1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 

Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, 

Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) i art. 

18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 

zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.  

984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 

717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 

poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.  

1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52 poz. 420), Rada Miasta Sopotu uchwala, co 

nastCpuje:

§ 1

  Stwierdza siC zgodnoWć z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Sopotu” i uchwala zmianC miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego 

ulicami Sobieskiego, Grunwaldzk>, Chrobrego i 3 Maja w 

mieWcie Sopocie uchwalonego uchwał> nr XXXVI/623/2006 

Rady Miasta Sopotu z dnia 27 kwietnia 2006 r., oznaczonego 

symbolem M-7/05, obejmuj>cego obszar o powierzchni 11,20 

ha w granicach okreWlonych na rysunku planu stanowi>cym 

zał>cznik do w/w uchwały Rady Miasta Sopotu, w zakresie 

nieruchomoWci przy ul. Ksi>c>t Pomorskich 3 (Karta terenu 

10).

§ 2

  W treWci planu § 14 ust. 2, w Karcie terenu 10 wprowadza 

siC nastCpuj>ce zmiany:

1. Ppkt 5.1., lit. a otrzymuje brzmienie:

a) powierzchnia zabudowy – do 30%; dla posesji przy ul. 

Ksi>c>t Pomorskich 3 – do 25%.

2. Ppkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

5.5. Stawka procentowa – 0%; dla posesji przy ul. Ksi>c>t 

Pomorskich 3 – 30%.

3. Ppkt 6.1., lit. c otrzymuje brzmienie:

c) zasady ochrony innych elementów struktury przestrzen-

nej – zachowanie, konserwacja ogrodzenia posesji przy 

ul. Ksi>c>t Pomorskich 1, utrzymanie zieleni w przedo-

gródku na posesji przy ul. Ksi>c>t Pomorskich 1; utrzy-

manie czCWci zieleni przedogródka (przed istniej>cym 

budynkiem) na posesji przy ul. Ksi>c>t Pomorskich 3 

jako dominuj>cej formy zagospodarowania; ewentualn> 

now> zabudowC na posesji przy ul. Ksi>c>t Pomorskich 

3 dopuszcza siC w pn – wsch. czCWci działki z nastCpu-

j>cymi warunkami lokalizacji:

— linie zabudowy: od strony ulicy Ksi>c>t Pomorskich 

– zgodnie z rysunkiem planu, od strony wschodniej 

i południowej zgodnie z przepisami odrCbnymi, od 

strony zachodniej nieprzekraczaln> liniC zabudowy 

ustala siC na przedłuceniu wschodniej elewacji ist-

niej>cego budynku;

— minimalna odległoWć od istniej>cego budynku – 

5,0 m.

§ 3

1. RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany planu, wyłoconego do 

publicznego wgl>du, stanowi> zał>cznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.

2. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy, oraz zasadach ich fi nansowania 

stanowi zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

  Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta Sopotu do przedsta-

wienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacj> planistyczn> w celu oceny zgodnoWci z pra-

wem.


