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UCHWAŁA XXXIV/280/2009
Rady Gminy Nowa WieW LCborska

 z dnia 25 czerwca 2009 r.

 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właWcicieli nieruchomoWci za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oprócnianie zbiorników bezodpływowych.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 
i 4a ustawy z dnia 13 wrzeWnia 1996 r. o utrzymaniu czystoWci i 
porz>dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada 
Gminy Nowa WieW LCborska uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. OkreWla siC górne stawki opłat brutto ponoszonych przez 
właWcicieli nieruchomoWci za usługi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych stałych w wysokoWci:
a) za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych 

w pojemnikach od 110 l do 120 l – 21,40 zł
b) za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych 

w pojemnikach 240 l – 36,00 zł 
c) za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych 

w pojemnikach 1,1 m3 – 83,00 zł
2. OkreWla siC górn> stawkC opłaty brutto ponoszonej przez 

właWcicieli nieruchomoWci za oprócnianie zbiorników bez-
odpływowych i transport nieczystoWci ciekłych w wysokoWci 
16,35 zł za 1 m3. 

3. Stawka opłat brutto ponoszonych przez właWcicieli nierucho-

moWci za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
stałych oraz za oprócnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystoWci ciekłych, od mieszkaMców zamiesz-
kałych w odległoWci powycej 10 km od miejsca unieszkod-
liwiania moce być podwycszona do 30%.

§ 2

  Traci moc Uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy Nowa WieW 
LCborska z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właWcicieli za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych oraz oprócnianie zbiorników 
bezodpływowych.

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy.

§ 4

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie14-stu dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodnicz>cy
Rady Gminy Nowa WieW LCb.

Zdzisław Korda
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 UCHWAŁA Nr 57/V/2009
Rady Gminy Tr>bki Wielkie

 z dnia 9 czerwca 2009 r.

 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego okreWlonego uchwał>
 Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 78/XI/2006 z dnia 26.10.2006 dla fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie Tr>bki Wielkie.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 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, nr201, poz. 1237, nr 220, 
poz. 1413)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 
142 poz. 1591, 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, poz1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, 
poz. 1337, z2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) na 
wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Tr>bki Wielkie uchwala, 
co nastCpuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci, ze „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Tr>bki Wielkie” zgodnie z uchwał> o przyst>pieniu do spo-
rz>dzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki 

Wielkie nr 78/XI/2006 z dnia 26.10.2006 dla fragmentu wsi 
Zaskoczyn w gminie Tr>bki Wielkie (Uchwała nr 40/IV/2008 
z dnia 30.05.2008), uchwala siC zmianC Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru na terenie 
wsi Zaskoczyn, w obrCbie Warcz w gminie Tr>bki Wielkie, 
obejmuj>cego obszar o powierzchni 54,7 ha, o granicach 
wyznaczonych zgodnie z zał>cznikiem nr 1 do Uchwały 
– jako tekst i rysunek jednolity.

2. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego, zwana dalej „Planem” składa siC z:
1) CzCWci tekstowej – ustaleM planu;
2) CzCWci grafi cznej – rysunek planu w skali 1:2000 – sta-

nowi>cego zał>cznik nr 1 do uchwały.
3) RozstrzygniCcia dotycz>cego złoconych uwag – zał>cz-

nik tekstowy nr 2;
4) RozstrzygniCcia dotycz>cego realizacji inwestycji w za-

kresie infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy – zał>cznik tekstowy nr 3.

§ 2

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 7 pod-
stawowych jednostek urbanistycznych rozgraniczonych 
liniami rozgraniczaj>cymi, symbolami, z odpowiednimi 
oznaczeniami funkcjonalnymi:
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 01 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno-
stoj>ca;

 02 RM/UT – tereny zabudowy zagrodowej z usługami 
turystycznymi;

 03 W – tereny liniowe lub obszarowe zwi>zane z dostar-
czaniem wody w tym ujCcia wody, stacje uzdatniania wody, 
hydrofornie, wodoci>gi itp.

 04 R – tereny rolne;
 05 E – tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do ob-

sługi sieci energetycznej w tym linie napowietrzne, kablowe 
stacje transformatorowe;

 06 LS – tereny leWne;
 07 U/MN – zabudowa usługowa, lub zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, wolnostoj>ca;
2. Wydzielone zostały równiec 3 tereny pod drogi, oznaczo-

nych symbolem: KDW – droga wewnCtrzna:
 01 KDW – droga wewnCtrzna o szerokoWci 10,0 m;
 02 KDW – droga wewnCtrzna o szerokoWci 10,0 m;
 03 KDW – droga wewnCtrzna dojazdowa o szerokoWci 

6,0 m.
3. UWciWlenie warunków zagospodarowania oraz okreWlenie 

dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla 
poszczególnych wydzielonych jednostek urbanistycznych 
i terenów zawarte zostały w § 4. Zakres funkcji dopuszczo-
nych w danej jednostce urbanistycznej jest ograniczony 
regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.

4. WyjaWnienie pojCć ucytych w tekWcie planu i na zał>czniku 
grafi cznym.
a) Wskaanik intensywnoWci zabudowy – jest to wskaanik 

wyracaj>cy stosunek w% powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej;

b) wysokoWć zabudowy – jest to wymiar okreWlaj>cy 
zewnCtrzny gabaryt obiektów, mierzony od naturalnej 
warstwicy terenu do kalenicy lub najwycszego punktu 
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromowych, anten 
i kominów;

c) funkcja podstawowa – funkcja dominuj>ca na danym 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi tzn. 
zajmuj>ca co najmniej 51% ł>cznej powierzchni terenu 
urbanistycznego;

d) funkcja uzupełniaj>ca – nalecy przez to rozumieć inne 
rodzaje przeznaczenia nic podstawowe, które uzupełnia-
j> lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe. Ł>czna 
powierzchnia terenu zwi>zana z przeznaczeniem do-
puszczalnym nie moce przekraczać 50% powierzchni 
terenu;

e) powierzchnia utwardzona – trwałe utwardzenia terenu w 
postaci placów, parkingów, dojazdów i Wciecek itp. przed-
stawionych w procentach w stosunku do powierzchni 
całej działki budowlanej;

f)  k>t nachylenia dachu – k>t pochylenia płaszczyzny po-
łaci wzglCdem płaszczyzny poziomej ostatniego stropu; 
dach spełniaj>cy wymóg w zakresie k>ta nachylenia da-
chu musi przekrywać min. 75% powierzchni rzutu pozio-
mego najwycszej kondygnacji budynku; k>t nachylenia 
dachu nie odnosi siC do elementów takich jak: lukarny, 
naczółki, zadaszenie wejWć, ogrodów zimowych;

g) obowi>zuj>ca linia zabudowy – oznacza koniecznoWć 
zlokalizowania minimum 70% frontu budynku w tej 
linii, z mocliwoWci> cofniCcia pozostałej czCWci pierzei, 
przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku 
jak: balkon, okap, wykusze, wysuniCtych nie wiCcej nic 
1,0 m;

h) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne 
lecz nie obowi>zuj>ce ustawienie budynku z mocliwoWci> 
wycofania budynku w gł>b działki; nieprzekraczalna 
linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku 

jak: balkon, okap, wykusze, wysuniCtych nie wiCcej nic 
1,0 m.

§ 3

  USTALENIA OGÓLNE

1. WARUNKI OCHRONY VRODOWISKA KULTUROWE-
GO.
1) Teren opracowania przylega do historycznej drogi z 

załoceniem alejowym, które podlega ochronie:
a) nalecy w miarC mocliwoWci zachować istniej>ce 

zadrzewienia alei. Dopuszcza siC zabiegi sanitarne, 
wskazane jest uzupełnianie ubytków w alei gatunkami 
tocsamymi z warunkami siedliskowymi.

b) obszar planu obejmuje obszar historycznego rozłogu 
pól maj>tku Zaskoczyn, którego pozostałoWci w po-
staci reliktów zespołu dworsko – parkowego (ducy 
park leWny zwi>zany jest tec z istniej>cym tu niegdyW 
nadleWnictwem) oraz ducego folwarku, a takce wsi 
podworskiej przylegaj> od zachodu do obszaru pla-
nu.

c) ze wzglCdu na powycsze przy projektowaniu roz-
wi>zaM przestrzennych nalecy połocyć szczególny 
nacisk na ochronC krajobrazu kulturowego zwłaszcza 
jego czCWci zachodniej, gdzie znajduj> siC zabudowa 
pofolwarczna i popegeerowska.

2. WARUNKI WYNIKAJ=CE Z OCHRONY VRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO.
1) Na obszarze przedmiotowego obrCbu nie znajduj> siC 

obiekty objCte ochron> prawn> takie jak: rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe oraz ucytki ekologiczne;

2) nalecy obj>ć ochron> istniej>ce zadrzewienia przydroc-
ne jako charakterystyczne cechy zieleni komponowanej 
(alei) wzdłuc dróg historycznych, jednoczeWnie nalecy 
d>cyć do odtwarzania układów alejowych w przypadku 
ich braku w dalszej odległoWci od krawCdzi dróg;

3) nalecy zachować w miarC mocliwoWci istniej>ce zakrze-
wienia i zadrzewienia Wródpolne lub miedzowe oraz 
oczka wodne i tereny podmokłe;

4) wszystkie uci>cliwoWci zwi>zane z prowadzon> działal-
noWci> gospodarcz> musz> zawierać siC w granicach 
własnoWci nieruchomoWci.

3. USTALENIA DOTYCZ=CE INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ.
1) Zaopatrzenie w wodC.

a) Na opracowywanym terenie zlokalizowane jest 1 
ujCcie wody. Na terenie działki ujCcia wody wraz 
z hydroforni> mieWci siC strefa ochronna dla której 
warunki zawarto w opisie szczegółowym jednostki 
urbanistycznej nr 05 W;

b) Nowe sieci wodoci>gowe i podł>czenia nalecy wyko-
nać na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci; 
wskazane jest lokalizowanie ich w liniach rozgrani-
czaj>cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach 
dla infrastruktury technicznej;

c) W razie potrzeby dopuszcza siC lokalizacjC infrastruk-
tury wodoci>gowej poza liniami rozgraniczaj>cymi 
dróg, za zgod> właWciciela gruntu;

2) Zaopatrzenie w energiC.
a) Na terenie opracowania istnieje sieć energetyczna 
Wredniego napiCcia SN i niskiego napiCcia NN oraz 
1 transformator SN/NN;

b) dla sieci Wredniego napiCcia zarz>dca Sieci ustala 
indywidualnie na podstawie uzgodnieM strefy ochron-
ne. Dopuszcza siC przebudowC sieci w postaci kabla 
podziemnego – w tym wypadku przestaj> obowi>zy-
wać strefy ochronne;
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c) istniej>ce zainwestowane tereny s> zaopatrzone w 
sieć energetyczn> w wystarczaj>cym zakresie;

d) nowe sieci energetyczne i podł>czenia nalecy wyko-
nać na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci; 
wskazane lokalizowanie jest ich w liniach rozgrani-
czaj>cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach 
dla infrastruktury technicznej;

e) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury poza liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg i wydzielenie działek o odpo-
wiedniej wielkoWci przeznaczonych na te cele;

3) Gospodarka odpadami:
a) odpady stałe z terenu opracowania s> wywocone 

przez przedsiCbiorstwo specjalistyczne na wysypisko 
Wmieci na warunkach ustalonych przez zarz>dzaj>-
cego wysypiskiem;

b) odpady z gospodarstw domowych winny być po 
segregacji wywocone przez specjalistyczne przed-
siCbiorstwo;

c) odpady z produkcji rolnej musz> być zagospodarowa-
ne na warunkach okreWlonych szczegółowo w kartach 
terenu;

4) Odprowadzenie Wcieków.
a) dla terenu opracowania nalecy przewidzieć docelowo 

zbiorcz> sieć kanalizacji sanitarnej, poprowadzon> w 
miarC mocliwoWci w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
lub  terenach publicznych lub strefach wydzielonych 
pod infrastrukturC;

b) warunki podł>czenia do sieci okreWla zarz>dca sieci, 
wskazane lokalizowanie jest ich w liniach rozgrani-
czaj>cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach 
dla infrastruktury technicznej;

c) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitar-
nej dopuszcza siC szczelne zbiorniki bezodpływowe 
na nastCpuj>cych warunkach:
— okresowo oprócniane przez specjalistyczne przed-

siCbiorstwo;
— po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

obiekty nalecy podł>czyć do sieci, a zbiorniki 
bezwzglCdnie zasypać;

— nie dopuszcza siC istnienia sieci kanalizacji sani-
tarnej i zbiorników bezodpływowych obok siebie.

d) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawroto-
wych, po odpowiednim podczyszczeniu powinny być 
zagospodarowane w granicach działki;

e) wody opadowe z dachów i powierzchni biologicznie 
czynnych na terenach prywatnych musz> być zago-
spodarowane w granicach własnoWci działki.

5) Zaopatrzenie w gaz i ciepło.
a) dopuszcza siC indywidualne lub zbiorcze systemy 

ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,

6) Zaopatrzenie w inne sieci.
a) dopuszcza siC lokalizacjC i rozbudowC sieci tele-

fonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dzaj>cego drogami;

b) dopuszcza siC indywidualne sieci telewizyjne w odbio-
rze satelitarnym, z wył>czeniem budynków wpisanych 
do rejestru lub ewidencji zabytków;

c) nie dopuszcza siC na terenie planu lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowej.

4. USTALENIA INNE.
1) Podziały geodezyjne:

a) na terenie planu nie przewiduje siC obszarów objCtych 
scaleniami gruntów;

b) dopuszcza siC ł>czenie działek geodezyjnych bCd>-
cych jedn> nieruchomoWci>;

c) dopuszcza siC wydzielenie wiCkszych działek nic 
na rysunku planu przy zachowaniu obowi>zuj>cego 
układu drocnego;

d) dopuszcza siC istniej>cy podział geodezyjny, nie 
spełniaj>cy standardów wielkoWci działek przewidy-
wanych uchwał>, zatwierdzony przed wejWciem w 
cycie planu  miejscowego.

2) Układ komunikacyjny:
a) nadrzCdny układ komunikacyjny stanowi droga po-

wiatowa nr 2208 Zaskoczyn – Kleszczewo. Wszelkie 
inwestycje zwi>zane z drogami układu nadrzCdne-
go (tj. budowa nowych obiektów w bezpoWrednim 
s>siedztwie dróg wymagaj>cych zjazdów, budowa 
infrastruktury w tym nawierzchni chodników i Wcie-
cek rowerowych, nowych podł>czeM do dróg układu 
nadrzCdnego) musz> być uzgodnione z odpowiednim 
zarz>dc> drogi;

b) układ podstawowy stanowi droga gminna ł>cz>ca 
Zaskoczyn z Czerniewem;

c) stan prawny dróg wewnCtrznych, wydzielanych na 
terenie planu, powinien zapewniać mocliwoWć obsługi 
komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyle-
głych; w momencie sprzedacy wydzielonych działek 
w akcie notarialnym nalecy zabezpieczyć mocliwoWć 
korzystania z drogi jak i mocliwoWć nieodpłatnego 
przeprowadzenia infrastruktury;

d) w liniach rozgraniczaj>cych ulic nalecy przewidzieć 
lokalizacjC hydrantów przeciwpocarowych;

3) Ustalenia ogólne dotycz>ce architektury i ucytych ma-
teriałów:
a) na obszarze planu zakazuje siC stosowania sidingu 

na elewacjach;
b) na obszarze planu zakazuje siC stosowania stropo-

dachów, dachów niesymetrycznych, wielopłaszczy-
znowych; preferowane dachy dwuspadowe, proste 
o nachyleniu 30°- 45° nawi>zuj>ce do tradycyjnej 
zabudowy dopuszcza siC dachy czterospadowe 
symetryczne o wyraanie wyznaczonej kalenicy;

c) nie dopuszcza siC wprowadzania na dachy innej kolo-
rystyki nic w odcieniach br>zu, czerwieni, dopuszcza 
siC odcienie grafi tu i szaroWci;

d) nalecy ujednolicać wysokoWć i ucycie materiału na 
ogrodzenia od frontu działki; preferowane ogrodzenia 
o wysokoWci 0,60 – 1,5 m; z materiałów tradycyjnych: 
drewno, cegła, kamieM;

e) zaleca siC równiec cywopłoty;
f)  zakaz stosowania prefabrykowanych elementów 

betonowych i siatki od strony frontowej działki, z 
wył>czeniem siatki podszytej cywopłotem;

§ 4

  Szczegółowe zapisy do poszczególnych jednostek urbani-
stycznych
4.1. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 01 MN

1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: zabudowa mieszkaniowa, 
jednorodzinna, wolnostoj>ca;

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnosto-
j>ca,

b) dopuszcza siC budowC budynku gospodarczego w 
postaci wolnostoj>cej lub w zespole z budynkiem 
mieszkalnym;

c) dopuszcza siC istniej>cy podział działek;
d) dopuszcza siC podział na nowe działki nie mniejsze 

nic 1000 m²;
4) WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:

Poz. 2320
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a) dopuszczalna wysokoWć zabudowy, licz>c od po-
ziomu terenu do najwycszego punktu budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 
9,0m;

b) dopuszczalna wysokoWć zabudowy licz>c od pozio-
mu terenu do najwycszego punktu wolnostoj>cego 
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;

c) dopuszczalna maksymalna wysokoWć poziomu po-
sadzki parteru: 0,6m;

d) w zabudowie mieszkalnej wskazane stosowanie 
budynków załoconych na planie prostok>ta 1:2 
– 1:2,5;

e) dopuszcza siC podpiwniczenie budynku;
f)  dopuszczalna iloWć kondygnacji dla wszystkich bu-

dynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze ucytkowe;

g) dopuszczalne rodzaje dachów dla budynku miesz-
kalnego: dachy strome o symetrycznych k>tach na-
chylenia połaci dachowych; dwuspadowe, o wyraanie 
podkreWlonej głównej kalenicy;

h) dopuszczalne rodzaje dachów dla zabudowy gospo-
darczej: dachy strome;

i)  dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudowy 
mieszkaniowej: 30o – 45o;

j)  dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudowy 
gospodarczej: 22o – 45o;

k) rodzaj pokrycia dachu: wskazany ten sam rodzaj 
pokrycia dachu dla całej nieruchomoWci. Zalecane 
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbliconych do 
czerwieni ceramicznej wzglCdnie br>zów;

l)  dopuszcza siC kolorystykC tynków w gamie barw 
naturalnych – od bieli do piaskowych lub w kolorze 
cegły lub drewna;

m) wskaanik intensywnoWci zabudowy – maksymalnie 
20% pokrycia działki zabudow>;

n) dopuszczalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi 
– 10%;

o) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z zał>cz-
nikiem grafi cznym nr 1 do uchwały) w odległoWci 6,0 
m od linii rozgraniczaj>cej z drogami;

p) strefa ochronna od linii Wredniego napiCcia wyzna-
czona na podstawie uzgodnieM z Zarz>dc> Sieci. 
Dopuszcza siC likwidacje strefy po przebudowaniu 
sieci, skablowaniu lub zmianie przebiegu sieci;

q) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy 
w odległoWci 12,0 od terenów leWnych (zgodnie z 
zał>cznikiem grafi cznym nr 1 do uchwały);

6) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: z sieci energe-

tycznej, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci;

b) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu komunalnego, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci;

c) odprowadzenie Wcieków sanitarnych: docelowo do 
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci i drogi. Dopuszcza siC lokalne rozwi>zania 
gospodarki Wciekowej w oparciu o szczelne zbior-
niki bezodpływowe, które po wykonaniu kanalizacji 
zbiorczej musz> być bezwzglCdnie zlikwidowane, a 
obiekty podł>czone do sieci;

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni 
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do 
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg 

utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach 
ropopochodnych nalecy zagospodarować w grani-
cach własnoWci działki;

e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siC;
f)  zaopatrzenie w ciepło – zbiorowe lub indywidualne 

sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne;
g) gospodarka odpadami stałymi: po segregacji wg grup 

asortymentowych powinny być zagospodarowane 
przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo.

7) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogC powia-

tow>, gminn> i drogi wewnCtrzne – dopuszcza siC 
jeden wjazd na jedna działkC (zał. grafi czny nr 1 do 
Uchwały);

b) miejsca parkingowe wynikaj>ce z programu inwestycji 
nalecy przewidzieć w ramach własnoWci nieruchomo-
Wci lub w wydzielonych obszarach dla parkingów pub-
licznych; minimalny wskaanik miejsc parkingowych: 
1mp/1mieszkanie;

c) dopuszcza siC czasowe miejsca postojowe w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg gminnych i wewnCtrznych;

8) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nalecy pozostawić przynajmniej 70% powierzchni 

jako biologicznie czynnej;
c) wzdłuc granic nieruchomoWci nalecy wprowadzić 

zieleM komponowan>;
9) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW:
  Nie ustala siC.
10) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
  Nie ustala siC.
11) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREA-

CYJNYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH:

 Nie ustala siC.
12) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-

CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
a) teren bezpoWrednio przylega do przestrzeni pub-

licznej placu i ulic – jakoWć rozwi>zaM ogrodzeM, 
tablic informacyjnych i reklam nalecy dostosować do 
ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia 
ogólne § 3 punkt 4;

b) nalecy ujednolicać wysokoWć i ucycie materiału na 
ogrodzenia od frontu działki; preferowane ogro-
dzenia o wysokoWci 0,60 – 1,5 m; z materiałów 
tradycyjnych: drewno, cegła, kamieM;

c) zaleca siC stosowanie cywopłotów;
d) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów 

betonowych i siatki od strony frontowej działki;
e) wskazane wprowadzanie i uzupełnianie istniej>cych 

nasadzeM drzew wzdłuc dróg;
13) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-

NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:
 Nie ustala siC.
14) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siC stawkC procen-

tow> 30%.
4.2. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 

02 RM/UT;
1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: zabudowa zagrodowa, 

zabudowa mieszkaniowa, produkcja rolna w ramach 
istniej>cego siedliska rolniczego z dopuszczeniem usług 
turystycznych;

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
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a) siedlisko kształtem powinno nawi>zywać do trady-
cyjnej zabudowy siedliskowej charakterystycznej na 
tym obszarze;

b) dopuszcza siC budynki gospodarcze w postaci wolno-
stoj>cej lub w zespole w tym: oborC, stodołC, stajnie 
i chlewnie;

c) dopuszcza siC adaptacjC istniej>cych obiektów na 
cele usług zwi>zanych z turystyk>;

d) dopuszcza siC podział na nowe działki, nie mniejsze 
nic 2000m²;

e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych budynków 
nie spełniaj>cych zapisów planu;

f)  dopuszcza siC wprowadzenie małej architektury tj. al-
tany, fontanny, ławki, pergole, podesty itp. wskazanie 
zastosowania materiałów pochodzenia naturalnego: 
kamieM, drewno, wiklina itp.;

g) wskazane zastosowanie wyposacenia terenu tj. lamp 
oWwietleniowych, Wmietników, murków i płotów w 
podobnej stylistyce dla całego obszaru;

4) WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoWć zabudowy, licz>c od po-

ziomu terenu do najwycszego punktu budynków 
mieszkalnych – maksymalnie 9,0m;

b) dopuszczalna wysokoWć zabudowy wolnostoj>cego 
budynku gospodarczego, licz>c od poziomu terenu 
do najwycszego punktu: maksymalnie 12,0m;

c) dopuszczalna maksymalna wysokoWć poziomu po-
sadzki parteru: 0,60m;

d) dopuszczalna iloWć kondygnacji dla wszystkich bu-
dynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze ucytkowe;

e) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, 
symetryczne, dwuspadowe, wskazana lokalizacja 
zabudowy kalenic> równolegle do krawCdzi drogi;

f)  dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudowy 
mieszkaniowej: 30° – 45°;

g) dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudowy 
gospodarczej: 22° – 45°;

h) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj 
pokrycia dachu dla całego terenu. Zalecane za-
stosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbliconych do 
czerwieni lub br>zu;

i)  dopuszcza siC kolorystykC tynków budynków miesz-
kalnych w gamie barw naturalnych – od bieli do 
piaskowych;

j)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 6,0 m 
od linii rozgraniczaj>cej drogi, zgodnie z zał>cznikiem 
grafi cznym nr 1 do uchwały, mocliwoWć wycofania 
zabudowy w gł>b działki;

5) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: z sieci energe-

tycznej, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci;

b) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu komunalnego, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci;

c) odprowadzenie Wcieków sanitarnych: docelowo do 
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj>cych dróg, 
na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci i 
drogi.  

  Dopuszcza siC lokalne rozwi>zania gospodarki Wcie-
kowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodpływowe, 
które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz> być 
bezwzglCdnie zlikwidowane, a obiekty podł>czone 
do sieci;

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni 

nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do 
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg 
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach 
ropopochodnych i piasku docelowo do kanalizacji 
deszczowej, nalecy zagospodarować w granicach 
własnoWci działki;

e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siC;
f)  zaopatrzenie w ciepło indywidualne sposoby w opar-

ciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, 
dopuszcza siC stosowanie paliw typu drewno, trociny, 
olej opałowy, gaz płynny itp.

g) gospodarka odpadami stałymi po segregacji wg grup 
asortymentowych powinny być zagospodarowane 
przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo.

6) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: powiatowe 

i wewnCtrzne;
b) miejsca parkingowe wynikaj>ce z zakresu inwestycyj-

nego nalecy przewidzieć w obrCbie nieruchomoWci;
7) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) nalecy pozostawić przynajmniej 80% powierzchni 

jako biologicznie czynnej;
b) w miarC mocliwoWci nalecy zachować istniej>ce za-

drzewienia i cywopłoty;
c) wskazane wprowadzenie zieleni komponowanej;
d) wszystkie uci>cliwoWci zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz> musz> zawierać siC w 
granicach własnoWci nieruchomoWci;

e) Patrz: ustalenia ogólne § 3
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW:
  Nie ustala siC.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:

    Nie ustala siC.
10) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREA-

CYJNYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH:

 Nie ustala siC.
11) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-

CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
a) teren bezpoWrednio przylega do przestrzeni pub-

licznej placu i ulic – jakoWć rozwi>zaM ogrodzeM, 
tablic informacyjnych i reklam nalecy dostosować do 
ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia 
ogólne § 3 punkt 4;

12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-
NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:

  Nie ustala siC.
13) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

4.3. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 03 W
1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: teren infrastruktury 

technicznej – hydrofornia, ujCcie wody wraz ze stref> 
ochronn> o szerokoWci 10m.

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) dopuszcza siC umiejscowienie hydroforni w samo-
dzielnym budynku;

b) teren ujCcia wody obsadzić zieleni> ochronn>;
4) WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:

a) dopuszczalna wysokoWć zabudowy, licz>c od po-
ziomu terenu do najwycszego punktu budynków: 
maksymalnie 4,0m;

b) wysokoWć budynku: maksymalnie 1 kondygnacja;
c) nachylenie dachu: maksymalnie 30°- 45°;
d) dopuszcza siC rodzaje dachów: dachy strome syme-

tryczne;
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e) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj 
pokrycia dachu dla całego terenu;

5) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: z sieci energe-

tycznej, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci;

b) zaopatrzenie w wodC – na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dcC sieci;

c) odprowadzenie Wcieków sanitarnych – nie ustala 
siC;

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni 
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do 
gruntu;

e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siC;
f)  zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.;
g) gospodarka odpadami stałymi – nie ustala siC.

6) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, 

na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci i 
drogi;

b) nie przewiduje siC miejsc parkingowych.
7) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nalecy pozostawić przynajmniej 80% powierzchni 

jako biologicznie czynnej;
c) nalecy wokół granic nieruchomoWci wprowadzić zieleM 

wysok> lub cywopłoty;
d) wszystkie uci>cliwoWci zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz> musz> zawierać siC w 
granicach własnoWci nieruchomoWci.

8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW:

  Nie ustala siC.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
  Nie ustala siC
10) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREA-

CYJNYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH:

  Nie ustala siC.
11) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-

CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
a) teren bezpoWrednio przylega do przestrzeni publicz-

nej ulic – jakoWć rozwi>zaM ogrodzeM, tablic infor-
macyjnych i reklam nalecy dostosować do ogólnych 
zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne 
§ 3 punkt 4:

  — nalecy ujednolicać wysokoWć i ucycie materiału 
na ogrodzenia od frontu działki; preferowane 
ogrodzenia o wysokoWci 0,60 – 1,5 m; z mate-
riałów tradycyjnych: drewno, cegła, kamieM;

  — zaleca siC stosowanie cywopłotów;
  — zakaz stosowania prefabrykowanych elementów 

betonowych i siatki od strony frontowej działki;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-

NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:
 Nie ustala siC.
13) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

4.4. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 04 R
1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: obszary rolnicze z zaka-

zem zabudowy;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC;
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) dopuszcza siC istniej>ce zainwestowanie terenu;
b) nalecy zachować i pielCgnować istniej>ce zakrzewie-

nia i zadrzewienia;

c) zachowaniu podlegaj> rowy melioracyjne, oczka 
wodne i tereny podmokłe;

4) WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) Nie ustala siC;

6) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ

  Nie ustala siC.
7) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

a) z dróg gminnych lub wewnCtrznych;
8) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zachowaniu podlegaj> zadrzewienia Wródpolne i 

miedzowe, oczka wodne i cieki wodne;
b) nalecy zachować rowy melioracyjne;

9) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW:

  Nie ustala siC.
10) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
   Nie ustala siC.
11) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREA-

CYJNYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH:

 Nie ustala siC.
12) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-

CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
a) wskazane wprowadzanie i uzupełnianie istniej>cych 

nasadzeM drzew wzdłuc dróg;
13) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-

NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:
 Nie ustala siC.
14) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

4.5. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 05 E
1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: teren infrastruktury 

technicznej – trafostacja, urz>dzenia energetyczne, 
transformatory

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

c) dopuszcza siC zastosowanie rozwi>zaM trafostacji w 
postaci nasłupowej lub umiejscowionej w samodziel-
nym budynku;

4) WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoWć zabudowy, licz>c od po-

ziomu terenu do najwycszego punktu budynków: 
maksymalnie 4,0m;

b) wysokoWć budynku: maksymalnie 1 kondygnacja;
c) nachylenie dachu: maksymalnie 30°- 45°;
d) dopuszcza siC rodzaje dachów: dachy strome;
e) rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj 

pokrycia dachu dla całego terenu;
5) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: z sieci energe-

tycznej, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci;

b) zaopatrzenie w wodC – nie ustala siC;
c) odprowadzenie Wcieków sanitarnych – nie ustala 

siC;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nie-

utwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu 
w granicach własnoWci działki; z placów nawrotowych, 
parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu 
w separatorach ropopochodnych i piasku nalecy 
zagospodarować w granicach własnoWci działki;

e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siC;
f)  zaopatrzenie w ciepło – nie ustala siC.;
g) gospodarka odpadami stałymi – nie ustala siC.

Poz. 2320



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 119 — 9275 —

6) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, 

na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci i 
drogi;

b) nie przewiduje siC miejsc parkingowych.
7) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;

8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW:

  Nie ustala siC.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
  Nie ustala siC
10) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREA-

CYJNYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH:

 Nie ustala siC.
11) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-

CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
a) teren bezpoWrednio przylega do przestrzeni pub-

licznej placu i ulic – jakoWć rozwi>zaM ogrodzeM, 
tablic informacyjnych i reklam nalecy dostosować do 
ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia 
ogólne § 3 punkt 4;

12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-
NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:

  Nie ustala siC.
13) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

4.6. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 06 LS
1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: tereny leWne, w tym za-

drzewienia, nieucytki, tereny podmokłe, oczka wodne, 
cieki wodne, zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie 
czynne, bez prawa do zabudowy, bezwzglCdne do za-
chowania

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) zakaz zabudowy;
4) WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
  Nie ustala siC.
5) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ:
  Nie ustala siC.
6) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
  Nie ustala siC.
7) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) zachowaniu podlegaj> istniej>ce rowy melioracyjne 

i cieki wodne z zakazem wprowadzania zabudowy, 
ogrodzeM i zadrzewieM w odległoWci 5,0 m z kacdej 
strony cieku wodnego;

c) zachowaniu podlegaj> zadrzewienia i cywopłoty;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW:
  Nie ustala siC.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
  Nie ustala siC.
10) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREA-

CYJNYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH:

  Nie ustala siC.
11) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-

CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

  Nie ustala siC

12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-
NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:

 Nie ustala siC.
13) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

4.7. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 
07 U/MN

1) FUNKCJE OBOWI=ZUJ=CE: zabudowa usługowa lub 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj>-
ca;

2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siC.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) dopuszcza siC wprowadzenie zabudowy usługowej 
lub mieszkaniowej, bez okreWlania wzajemnych pro-
porcji; wskazane lokalizowanie zabudowy usługowej 
w parterach budynków lub w obiektach zlokalizowa-
nych w bezpoWrednim s>siedztwie dróg;

b) dopuszcza siC zabudowC mieszkaniow> jednorodzin-
n>, wolnostoj>c>;

c) dopuszcza siC budowC budynku gospodarczego w 
postaci wolnostoj>cej lub w zespole z budynkiem 
mieszkalnym;

d) dopuszcza siC istniej>cy podział działek;
e) dopuszcza siC podział na nowe działki nie mniejsze 

nic 1000 m²;
4) WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:

a) dopuszczalna wysokoWć zabudowy, licz>c od po-
ziomu terenu do najwycszego punktu budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 
9,0m;

b) dopuszczalna wysokoWć zabudowy licz>c od pozio-
mu terenu do najwycszego punktu wolnostoj>cego 
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;

c) dopuszczalna maksymalna wysokoWć poziomu po-
sadzki parteru: 0,6m;

d) w zabudowie mieszkaniowej wskazane stosowanie 
budynków załoconych na planie prostok>ta 1:2 
– 1:2,5;

e) dopuszcza siC podpiwniczenie budynku;
f)  dopuszczalna iloWć kondygnacji dla wszystkich bu-

dynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze ucytkowe;

g) dopuszczalne rodzaje dachów dla zabudowy usługo-
wej i mieszkaniowej: dachy strome o symetrycznych 
k>tach nachylenia połaci dachowych; dwuspadowe, 
o wyraanie podkreWlonej głównej kalenicy;

h) dopuszczalne rodzaje dachów dla zabudowy gospo-
darczej: dachy strome;

i)  dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej: 30o – 45o;

j)  dopuszczalne k>ty nachylenia dachów dla zabudowy 
gospodarczej: 22o – 45o;

k) rodzaj pokrycia dachu: wskazany ten sam rodzaj 
pokrycia dachu dla całej nieruchomoWci. Zalecane 
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów 
dachówkopodobnych w odcieniach zbliconych do 
czerwieni ceramicznej wzglCdnie br>zów;

l)  dopuszcza siC kolorystykC tynków w gamie barw 
naturalnych – od bieli do piaskowych lub w kolorze 
cegły lub drewna;

m) wskaanik intensywnoWci zabudowy – maksymalnie 
30% pokrycia działki zabudow>;

n) dopuszczalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi 
– 10%;

o) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z zał>cz-
nikiem grafi cznym nr 1 do uchwały) w odległoWci 6,0 
m od linii rozgraniczaj>cej z drogami;

p) strefa ochronna od linii Wredniego napiCcia wyzna-
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czona na podstawie uzgodnieM z Zarz>dc> Sieci. 
Dopuszcza siC likwidacje strefy po przebudowaniu 
sieci, skablowaniu lub zmianie przebiegu sieci;

5) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: z sieci energe-

tycznej, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci;

b) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu komunalnego, na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci;

c) odprowadzenie Wcieków sanitarnych: docelowo do 
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj>cych dróg, 
na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci i 
drogi.  

  Dopuszcza siC lokalne rozwi>zania gospodarki Wcie-
kowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodpływowe, 
które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz> być 
bezwzglCdnie zlikwidowane, a obiekty podł>czone 
do sieci;

d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni 
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do 
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg 
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach 
ropopochodnych nalecy zagospodarować w grani-
cach własnoWci działki;

e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siC;
f)  zaopatrzenie w ciepło – zbiorowe lub indywidualne 

sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne;
g) gospodarka odpadami stałymi: po segregacji wg grup 

asortymentowych powinny być zagospodarowane 
przez specjalistyczne przedsiCbiorstwo.

6) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogC powia-

tow>, gminn> i drogi wewnCtrzne – dopuszcza siC 
jeden wjazd na jedna działkC (zał. grafi czny nr 1 do 
Uchwały);

b) miejsca parkingowe wynikaj>ce z programu inwestycji 
nalecy przewidzieć w ramach własnoWci nierucho-
moWci lub w wydzielonych obszarach dla parkingów 
publicznych; minimalny wskaanik miejsc parkingo-
wych: 1mp/1mieszkanie lub 1mp/10 m2 powierzchni 
usługowej;

c) dopuszcza siC czasowe miejsca postojowe w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg gminnych i wewnCtrznych;

7) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nalecy pozostawić przynajmniej 50% powierzchni 

jako biologicznie czynnej;
c) wzdłuc granic nieruchomoWci nalecy wprowadzić 

zieleM komponowan>;
d) wszystkie uci>cliwoWci zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz> musz> zawierać siC w 
granicach własnoWci nieruchomoWci;

8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW:

  Nie ustala siC.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
  Nie ustala siC.
10) USTALENIA DOTYCZ=CE TERENÓW REKREA-

CYJNYCH I SŁUb=CYCH DO REALIZACJI IMPREZ 
MASOWYCH:

  Nie ustala siC.
11) USTALENIA DOTYCZ=CE WYMAGAL DOTYCZ=-

CYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

a) teren bezpoWrednio przylega do przestrzeni pub-
licznej placu i ulic – jakoWć rozwi>zaM ogrodzeM, 
tablic informacyjnych i reklam nalecy dostosować do 
ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia 
ogólne § 3 punkt 4;

b) nalecy ujednolicać wysokoWć i ucycie materiału na 
ogrodzenia od frontu działki; preferowane ogro-
dzenia o wysokoWci 0,60 – 1,5 m; z materiałów 
tradycyjnych: drewno, cegła, kamieM;

c) zaleca siC stosowanie cywopłotów;
d) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów 

betonowych i siatki od strony frontowej działki;
e) wskazane wprowadzanie i uzupełnianie istniej>cych 

nasadzeM drzew wzdłuc dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRO-

NIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI:
 Nie ustala siC.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siC stawkC procen-

tow> 30%.
4.8. Drogi:
4.8.1. Drogi dojazdowe wewnCtrzne z placem nawrotowym.

1) NUMER I NAZWA DROGI: 01 KDW, 02KDW;
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 

FUNKCJI PREFEROWANEJ.
  Droga dojazdowa z placem nawrotowym o min. wymia-

rach 12,5m x 12,5m.
3) FUNKCJA ISTNIEJ=CA DOPUSZCZALNA DO ZACHO-

WANIA.
  Nie ustala siC;
4) MINIMALNA SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANI-

CZAJ=CYCH.
  Docelowo 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych, minimalna 

szerokoWć jezdni 6,0 m;
1) PARKINGI.
  Dopuszcza siC miejsca postojowe w wydzielonych miej-

scach ustalonych w drodze projektu technicznego dla 
drogi;

6) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

  Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW:
  Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
8) USTALENIA INNE:

a) zaleca siC w miarC mocliwoWci zachowanie istnie-
j>cych nasadzeM zieleni wysokiej wzdłuc drogi i 
sukcesywne uzupełnianie:

b) zaleca siC wprowadzenie nowych nasadzeM zieleni 
wysokiej wzdłuc dróg;

c) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3
  d) dopuszczalne wjazdy na warunkach okreWlonych 

przez zarz>dcC drogi;
e) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 

w liniach rozgraniczaj>cych drogi;
f) wody opadowe nalecy docelowo po podczyszczeniu 

odprowadzić do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA
  Ustala siC wysokoWć stawki procentowe – nie dotyczy.

4.8.2. Drogi wewnCtrzne o szer. 6,0 m:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 03 KDW;
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 

FUNKCJI PREFEROWANEJ.
  Droga dojazdowa wewnCtrzna.
3) FUNKCJA ISTNIEJ=CA DOPUSZCZALNA DO ZACHO-

WANIA:
  Nie ustala siC
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4) MINIMALNA SZEROKOVĆ W LINIACH ROZGRANI-
CZAJ=CYCH.

  6,0 m w liniach rozgraniczaj>cych;
5) PARKINGI.
  Nie ustala siC.
6) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
  Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW:
  Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3
8) USTALENIA INNE.

a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3;
b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 

w liniach rozgraniczaj>cych drogi;
c) wody opadowe nalecy docelowo po podczyszczeniu 

odprowadzić do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA
   Ustala siC wysokoWć stawki procentowe – nie dotyczy.

§ 5

1. Integraln> czCWci> uchwały jest zał>cznik grafi czny nr 1 
w 1: 2000.

2. Obowi>zuj>cymi ustaleniami planu na zał>czniku grafi cz-
nym nr 1 s> nastCpuj>ce oznaczenia: oznaczenia planu, 
funkcje terenów urbanistycznych, zasady kształtowania 
zabudowy.

§ 6

  StawkC procentow> słuc>c> do naliczania opłat z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci, o której mowa w art. 36 

ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono 
szczegółowo dla kacdej strefy i obszaru.

§ 7

1. Traci moc obowi>zuj>cy Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego:
1) Uchwała Nr 78/XI/2006 Rady Gminy w Tr>bkach Wiel-

kich z dnia 26.10.2006;

§ 8

  Zobowi>zuje siC Wójta gminy Tr>bki Wielkie do:
1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały UrzCdowi 

Wojewódzkiemu w GdaMsku w celu ogłoszenia jej w Dzien-
niku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, umieszcze-
nia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy 
ogłoszeM UrzCdu Gminy Tr>bki Wielkie;

2. Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do do-
kumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 
im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w art. 30 
ust. 1 wymienionej Ustawy o Zagospodarowaniu Prze-
strzennym;

3. Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie interneto-
wej gminy Tr>bki Wielkie www.trabkiw.ug.gov.pl.

§ 9

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, za 
wyj>tkiem § 8 ust. 1, która wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.

 Przewodnicz>cy 
Rady Gminy
Józef Sroka
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Zał>cznik Nr 1
do Uchwały Nr 57/V/2009
Rady Gminy Tr>bki Wielkie
z dnia 9 czerwca 2009 r.
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Zał>cznik Nr 2
do Uchwały Nr 57/V/2009
Rady Gminy Tr>bki Wielkie
z dnia 9 czerwca 2009 r.

ROZTRZYGNIBCIE W SPRAWIE UWAG
do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie Tr>bki 
Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 
78/XI/2006 z dnia 26.10.2006
Rada Gminy w Tr>bkach Wielkich po zapoznaniu siC z do-
kumentacj> formalno-prawn> dotycz>c> uwag do projektu 
zmiany MPZP dla fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie Tr>bki  
Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 
78/XI/2006 z dnia 26.10.2006, rozstrzyga co nastCpuje:

b) Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia projektu 
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie 
Tr>bki Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki 
Wielkie nr 78/XI/2006 z dnia 26.10.2006 oraz w terminie 
obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od 
ostatniego dnia wyłocenia projektu Planu do publiczne-
go wgl>du do UrzCdu Gminy w Tr>bkach Wielkich nie 
wpłyn>ł ani jeden wniosek, który mocna zakwalifi kować 
jako uwagi.

c) Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. 
Nr 80 poz 717 z 2003 r. art. 11 pkt 11,12 oraz art. 12 
pkt 1. rozstrzygniCcie póan. zm.) rozstrzygniCcie o rozpa-
trzeniu uwag do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest zał>cznikiem do uchwały o uchwa-
leniu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie 
Tr>bki Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki 
Wielkie nr 78/XI/2006 z dnia 26.10.2006

Zał>cznik Nr 3
do Uchwały Nr 57/V/2009
Rady Gminy Tr>bki Wielkie
z dnia 9 czerwca 2009 r.

ROZTRZYGNIBCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRE-
SIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= 
DO ZADAL WŁASNYCH GMINY
do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie Tr>bki 
Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 
78/XI/2006 z dnia 26.10.2006
Rada Gminy w Tr>bkach Wielkich po zapoznaniu siC z pro-
gnoz> skutków ekonomicznych do projektu zmiany MPZP dla 
fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie Tr>bki Wielkie okreWlonego 
uchwał> Rady Gminy Tr>bki Wielkie nr 78/XI/2006 z dnia 
26.10.2006, rozstrzyga co nastCpuje:
1. Na terenie zmiany planu znajduj> siC drogi 01,02,03KDW, 

które s> własnoWci> gminy lub powinny zostać przyjCte na 
własnoWć gminy jako tereny publiczne.

2. Gmina ponosi skutki ekonomiczne z tytułu uzbrojenia i 
urz>dzenia terenu publicznego.

3. Zgodnie z ustaw> z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. 
Nr 80 poz 717 z 2003 r. art. 20.1) rozstrzygniCcie w sprawie 
sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, jest zał>cznikiem do uchwały 
o uchwaleniu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego dla fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie 
Tr>bki Wielkie okreWlonego uchwał> Rady Gminy Tr>bki 
Wielkie nr 78/XI/2006 z dnia 26.10.2006
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 UCHWAŁA Nr XXXIV/211/09
Rady Miasta Helu

 z dnia 25 czerwca 2009 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/195/09 Rady Miasta Helu z dnia 26 marca 2009 r. 
w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za pracC oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 

w oWwiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Hel dodatków do wynagrodzenia.

  Na podstawie 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, 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 146, poz. 1055, 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 243, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 
art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674, zmiany: Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, 
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 
158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, 
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1) 
zwanej dalej „Kart> Nauczyciela” i przepisami rozporz>dze-
nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokoWci minimalnych stawek wyna-

grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracC w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181, zmiany: z 2006 r. Nr 43 poz. 293, z 2007 r. Nr 
56 poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257) zwanego dalej „Roz-
porz>dzeniem”, po uzgodnieniu ze zwi>zkami zawodowymi 
zrzeszaj>cymi nauczycieli w Zwi>zku Nauczycielstwa Polskie-
go – Zarz>dem Oddziału w Helu i NSZZ „SolidarnoWć” Komisj> 
MiCdzyzakładow> Pracowników OWwiaty i Wychowania Ziemi 
Puckiej, Rada Miasta Helu uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  W „Regulaminie wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe oraz za godziny doraanych zastCpstw” stanowi>cym 
zał>cznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/195/09 Rady Miasta Helu 
z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek wyna-
grodzenia za pracC oraz zasady przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w oWwiatowych jednostkach organizacyjnych na 
terenie gminy Hel dodatków do wynagrodzenia, wykreWla siC 
pkt 6, 7 i 10.


