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   Zał>cznik nr 5
   do Uchwały Nr XXXVI/276/2008
   Rady Gminy Gniewino 
   z dnia 3 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obrCbu geodezyj-
nego Rybno dla przebiegu gazoci>gu wysokiego ciWnienia 
dn 150mm przez teren działek nr: 265, 26, 33, 27, 34, 36, 
38/4, 42, 43/3, 174, 173/4, 125, 175/2, 178/13, 179/5, 179/
6, 179/4, 252/11, 182/3, 182/5, 202/1, 201/1, 196/1, 195/1, 
188/6, 221/4, 219/4, gmina Gniewino.

RozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu

Do projektu planu nie wpłynCły uwagi w trybie art. 17 pkt 
11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póan. zm.).

   Zał>cznik nr 6
   do Uchwały Nr XXXVI/276/2008
   Rady Gminy Gniewino 
   z dnia 3 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obrCbu geodezyj-
nego Rybno dla przebiegu gazoci>gu wysokiego ciWnienia 
dn 150mm przez teren działek nr: 265, 26, 33, 27, 34, 36, 
38/4, 42, 43/3, 174, 173/4, 125, 175/2, 178/13, 179/5, 179/
6, 179/4, 252/11, 182/3, 182/5, 202/1, 201/1, 196/1, 195/1, 
188/6, 221/4, 219/4, gmina Gniewino.

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania.

Uchwalenie w/w mpzp nie wi>ce siC z koniecznoWci> 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
nalec>cych do zadaM własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr XXV/259/2008

Rady Gminy Sierakowice

 z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla fragmentu wsi Gowidlino 

obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice).

Na podstawie art. 20, w zwi>zku z art. 15, art. 16 ust. 1, 
art. 17, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 r.: 
Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.: Dz. U. Nr 
113, poz. 954, Dz. U. Nr 130, poz. 1087), art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 
2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. 
U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zmiany z 2005 r: Dz. U. 
172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zmiany z 2006 r.: 
Dz. U. nr 17, poz. 128,.Dz. U. Nr 181, poz. 1337), Rada 
Gminy Sierakowice uchwala, co nastCpuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WSTBPNE

§ 1

1. Stwierdza siC zgodnoWć planu, o którym mowa w § 3 
ust. 1 z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice, 
okreWlonymi w Uchwale Rady Gminy w Sierakowicach nr 
XLV/353/02 z dnia 01.10.2002 r. w sprawie uchwalania 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sierakowice oraz w zmianie 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sierakowice (oznaczonej 
symbolem Z 15), uchwalonej uchwał> Rady Gminy 
Sierakowice nr XXV/258/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

2. Rozstrzyga siC uwagi złocone do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu wsi Gowidlino, obejmuj>cego działki nr 

90,91,92 (gmina Sierakowice), zgodnie z zał>cznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzyga siC o sposobie realizacji oraz zasadach 
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych 
gminy, zgodnie z zał>cznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 2

1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 
obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice).

2. Granice obszaru objCtego zmian> planu przedstawiono 
na rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi>cym zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; plan obejmuje obszar o 
powierzchni ok. 6,55 ha, połocony w rejonie Gowidlino 
– Wybudowanie.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 
okreWlenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasad obsługi komunikacyjnej i incynieryjnej obszaru 
objCtego planem, z uwzglCdnieniem zakresu ustaleM 
okreWlonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717, ze zm.).

2. Plan nie okreWla granic obszarów i terenów, o których 
mowa w art. 15 ust. 3. pkt 1), 2), 3), 5), 6) ustawy z 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

3. W obszarze objCtym planem nie wyznacza siC terenów 
pod budowC obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10 ust. 2 pkt 8 zmiany ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 4

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa siC z:
1) czCWci tekstowej - ustaleM planu, stanowi>cych treWć 

niniejszej uchwały;
2) czCWci graficznej – rysunku planu w skali 1:1000, sta-

nowi>cego zał>cznik nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygniCć dotycz>cych sposobu rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu, wyłoconego do 
publicznego wgl>du, stanowi>cych zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały;

4) rozstrzygniCć o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania, stanowi>cych zał>cznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.

2. CzCWć tekstowa (ustalenia planu), przedstawiona jest w 
sposób nastCpuj>cy:
1) przepisy wstCpne, dotycz>ce całego obszaru objCtego 

zmian> planu zawarte s> w treWci uchwały od § 1 do § 
4;

2) ustalenia ogólne, dotycz>ce całego obszaru objCtego 
zmian> planu, maj>ce zastosowanie do poszczegól-
nych terenów wyodrCbnionych liniami rozgraniczaj>-
cymi, zawarte s> w treWci uchwały od § 5 do § 16;

3) ustalenia szczegółowe, dotycz>ce poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, 
zawarte w § 17, zapisane w kartach terenów od nr 01 
do nr 17.

3. Dla kacdego wydzielonego liniami rozgraniczaj>cymi 
terenu, oznaczonego numerem kolejnym porz>dkowym 
oraz symbolem literowym, obowi>zuj> jednoczeWnie 
przepisy wstCpne, ustalenia ogólne i ustalenia 
szczegółowe.

4. Ustalenia szczegółowe odnosz> siC wył>cznie do 
poszczególnych wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi; 
ustalenia szczegółowe planu dla poszczególnych terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01 MN, U; 02 
MN, U; 03 RM, MN; 04 MN, 05 MN, 06 MN, 07 ZE, 08 ZE, 
09 WS okreWlaj>:
1) symbol terenu;
2) powierzchniC terenu;
3) przeznaczenie terenu;
4) parametry i wskaaniki zabudowy oraz zagospodaro-

wania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiek-
tów i formC zabudowy;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci;

6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów;

8) zasady obsługi komunikacyjnej;
9) zasady obsługi incynieryjnej;
10) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 10 KD, 11 KD, 12 KD, 13 
KD, 14 KDW, 15 KDW, 16 KDW, 17 KDW okreWlaj>:
1) symbol terenu;
2) powierzchniC terenu;
3) przeznaczenie, funkcjC;
4) zasady zagospodarowania;
5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów;
6) stawkC procentow> (na podstawie których ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

6. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1, pkt 2) 
nastCpuj>ce oznaczenia graficzne s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne:

a) granice obszaru objCtego planem;
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznacze-

niu lub rócnych zasadach zagospodarowania;
2) przeznaczenie terenów:

a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej;

b) U – teren zabudowy usługowej;
c) RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;
d) ZE – teren zieleni naturalnej;
e) WS – teren wód powierzchniowych;
f) KD – teren dróg publicznych;
g) KDW – teren dróg wewnCtrznych – ci>g pieszo 

– jezdny;
3) zasady ochrony ładu przestrzennego:

a) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:

a) zieleM izolacyjno – krajobrazowa;
b) zieleM krajobrazowa;

5) inne warunki zagospodarowania terenu:
a) strefa ochronna napowietrznej linii energetycznej;
b) pas techniczny wodoci>gu wiejskiego.

 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi> 
informacjC lub zalecenia i nie s> ustaleniami planu 
miejscowego.

ROZDZIAŁ II
PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZ=CE CAŁEGO OBSZARU 

OBJBTEGO PLANEM
Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenów

§ 5

Uchwala siC nastCpuj>ce definicje pojCć ucywanych w 
planie:
1) działka budowlana: działka w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) elewacja frontowa: elewacja połocona wzdłuc drogi, z 
której nastCpuje dojazd (wjazd na działkC);

3) kalenica główna: kalenica nad budynkiem lub czCWci> 
budynku połocon> najblicej drogi, z której nastCpuje 
dojazd (wjazd na działkC);

4) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, 
których nie moce przekroczyć lico (Wciana) budynku; 
linie te nie dotycz> schodów, balkonów, wykuszy, 
okapów dachu, pochylni, podokienników, rur spustowych, 
które mog> być wysuniCte poza nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy do 1,00 m (z uwzglCdnieniem przepisów 
odrCbnych) – powycsze ustalenie nie dotyczy czCWci 
podziemnych budynków;

5) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów 
na powierzchni terenu, w garacach (wbudowanych lub 
wolnostoj>cych) lub wiatach;

6) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: w 
rozumieniu przepisów odrCbnych (do powierzchni terenów 
biologicznie czynnych zalicza siC: „zieleM izolacyjno 
– krajobrazow>” i „zieleM naturaln> - krajobrazow>” - 
oznaczon> na rysunku planu);

7) przepisy odrCbne: nalecy przez to rozumieć obowi>zuj>ce 
przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do 
tych ustaw oraz Polskie Normy;

8) wskaanik zabudowy: okreWla maksymaln> dopuszczaln> 
wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu objCtego inwestycj>;
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9) wysokoWć budynków: w rozumieniu przepisów odrCb-
nych;

10) zieleM izolacyjno - krajobrazowa: zieleM o funkcji izo-
lacyjnej i krajobrazowej, obejmuj>ca: zieleM wysok> 
(drzewa) i Wrednia (krzewy) w formie biogrup (grup 
drzew i krzewów o rócnych gatunkach), pełni>c> zada-
nie oddzielania optycznego, funkcjonalnego, akustycz-
nego, ochrony przed wpływem szkodliwych substancji 
atmosferycznych oraz zadanie wzbogacenia przyrod-
niczego i urozmaicenia krajobrazowego; powierzchniC 
zieleni izolacyjno - krajobrazowej wysokiej wlicza siC do 
powierzchni terenów biologicznie czynnych.

11) zieleM krajobrazowa: zieleM o funkcji krajobrazowej, 
obejmuj>ca: zadrzewienia, zakrzaczenia, zieleM nisk>, 
oczka i cieki wodne; powierzchniC zieleni krajobrazowej 
wlicza siC do powierzchni terenów biologicznie czyn-
nych.

§ 6

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na tereny 
wydzielone liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczone:
1) numerami od 01 do 17;
2) symbolami literowymi oznaczaj>cymi przeznaczenie 

i charakterystykC terenów zgodnie z opisem podanym 
w § 6 ust. 2.

2. Przeznaczenie i charakterystyka terenów na obszarze 
objCtym planem:
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej;
a) przeznaczenie terenu:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz ze 

zwi>zanymi z jej funkcjonowaniem terenami zieleni, 
mał> architektur>, dojWciami i dojazdami, miejscami 
postojowymi oraz infrastruktur> techniczn>,

- w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
dopuszcza siC usługi wbudowane (do 30% 
powierzchni całkowitej budynku); dopuszczalny 
zakres usług: usługi biurowe, gabinety lekarskie 
i pokrewne, pracownie wolnych zawodów, usługi 
handlu, usługi rzemiosła bytowego (usługi kra-
wieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, itp.);

 prowadzona działalnoWć usługowa musi spełniać 
wymogi obowi>zuj>cych przepisów szczególnych 
ochrony Wrodowiska (w tym w zakresie ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu);

 zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska prowadzonej 
działalnoWci usługowej winien być ograniczony do 
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny;

 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
- musz> być wyposacone w techniczne Wrodki ochro-

ny przed uci>cliwoWciami funkcji usługowych,
- musz> spełniać wymogi norm obowi>zuj>cych jak 

dla funkcji chronionych;
b) dopuszcza siC:

- lokalizacjC budynków gospodarczych i garacy jako: 
wolnostoj>cych, dobudowanych do budynków 
mieszkalnych lub do budynków gospodarczych lub 
garacy usytuowanych na s>siedniej działce budow-
lanej (na granicy działek budowlanych),

- lokalizacjC sieci, urz>dzeM i obiektów infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych i nie zwi>zanych z ucytko-
waniem i funkcjonowaniem danego terenu,

- lokalizacjC obiektów małej architektury,
- wydzielenie dróg wewnCtrznych;

c) ustalenia dodatkowe:
- ustala siC lokalizacjC jednego budynku mieszkalne-

go jednorodzinnego na jednej działce budowlanej,
- budynki mieszkalne mog> być usytuowane wył>cz-

nie jako wolnostoj>ce,
- zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowych telefonii 

komórkowej oraz elektrowni wiatrowych (wolnosto-
j>cych i lokalizowanych na budynkach);

d) uwaga: dla danego terenu obowi>zuj> wykluczenia, 
jeceli zostały podane w karcie danego terenu w § 16;

2) U – teren zabudowy usługowej;
a) przeznaczenie terenu:

- usługi wraz z niezbCdnymi do ich funkcjonowania 
budynkami i pomieszczeniami technicznymi, miej-
scami postojowymi, zieleni>, dojWciami i dojazdami 
oraz infrastruktur> techniczn>,

- wyklucza siC usługi, dla których ustalono wymóg 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na Wrodowi-
sko, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1 Ustawy „Prawo 
Ochrony Wrodowiska” (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 
902, z póan. zm.) oraz § 2 Rozporz>dzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573 z póan. zm.) - nie dotyczy urz>dzeM i sieci 
infrastruktury technicznej oraz dróg,

- prowadzona działalnoWć usługowa musi spełniać 
wymogi obowi>zuj>cych przepisów szczególnych 
ochrony Wrodowiska (w tym w zakresie ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu),

- zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska prowadzonej 
działalnoWci usługowej winien być ograniczony do 
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny;

b) dopuszcza siC:
— funkcjC mieszkaln> integralnie zwi>zan> z prowa-

dzon> działalnoWci> w poł>czeniu z funkcj> usłu-
gow> lub w oddzielnym budynku; pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi:

- musz> być wyposacone w techniczne Wrodki ochro-
ny przed uci>cliwoWciami funkcji usługowych,

- musz> spełniać wymogi norm obowi>zuj>cych dla 
funkcji chronionych,

- dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych,
- dopuszcza siC lokalizacjC sieci, urz>dzeM i obiektów 

infrastruktury technicznej, zwi>zanych i nie zwi>za-
nych z ucytkowaniem i funkcjonowaniem z danego 
terenu i innych terenów,

- lokalizacjC budynków gospodarczych i garacy jako: 
wolnostoj>cych, dobudowanych do budynków 
mieszkalnych lub do budynków gospodarczych lub 
garacy usytuowanych na s>siedniej działce budow-
lanej (na granicy działek budowlanych),

- lokalizacjC sieci, urz>dzeM i obiektów infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych i nie zwi>zanych z ucytko-
waniem i funkcjonowaniem danego terenu,

- lokalizacjC obiektów małej architektury,
- wydzielenie dróg wewnCtrznych;

c) ustalenia dodatkowe:
- budynki usługowe mog> być usytuowane wył>cznie 

jako wolnostoj>ce,
- zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowych telefonii 

komórkowej i elektrowni wiatrowych (wolnostoj>-
cych i lokalizowanych na budynkach);

d) uwaga: dla danego terenu obowi>zuj> wykluczenia, 
jeceli zostały podane w karcie danego terenu w § 17;

3) RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;
a) przeznaczenie terenu: budynki mieszkalne jednoro-

dzinne, budynki inwentarskie, składowe, gospodarcze 
oraz inne obiekty zwi>zane z produkcj> roln>, ogrod-
nicz>, sadownicz> wraz z niezbCdnymi do ich funkcjo-
nowania budynkami i pomieszczeniami technicznymi, 
miejscami postojowymi, zieleni>, wodami powierzch-
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niowymi, dojWciami i dojazdami oraz infrastruktur> 
techniczn>; produkcja zwierzCca do 50 DJP;

b) dopuszcza siC:
- lokalizacjC sieci, urz>dzeM i obiektów infrastruktury 

technicznej, zwi>zanych i nie zwi>zanych z ucytko-
waniem i funkcjonowaniem danego terenu,

- lokalizacjC obiektów małej architektury,
- wydzielenie dróg wewnCtrznych,

c) ustalenia dodatkowe;
- zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowych telefonii 

komórkowej i elektrowni wiatrowych (wolnostoj>-
cych i lokalizowanych na budynkach);

e) uwaga: dla danego terenu obowi>zuj> wykluczenia, 
jeceli zostały podane w karcie danego terenu w § 17;

4) ZE – teren zieleni naturalnej;
a) zakres podstawowych funkcji i ucytkowania: naturalne 

zadrzewienia, zakrzaczenia, tereny podmokłe, oczka 
i cieki wodne, pełni>ce funkcje ekologiczne i ochron-
ne;

b) dopuszcza siC:
- wprowadzenie zadrzewieM i zakrzaczeM o gatun-

kach zgodnych z warunkami siedliskowanymi;
c) ustalenia dodatkowe:

- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej,

- zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowych telefonii 
komórkowej i elektrowni wiatrowych,

- zakaz przekształceM terenu: osuszania, zasypywa-
nia, tarasowania,

- zakaz stosowania ogrodzeM z ci>głymi fundamen-
tami (dopuszcza siC fundamenty pod słupami ogro-
dzeniowymi);

5) WS – teren wód powierzchniowych, Wródl>dowych;
a) zakres podstawowych funkcji i ucytkowania: wody 
Wródl>dowe (staw, cieki)

b) dopuszcza siC:
- zadrzewienia, zakrzaczenia wzdłuc brzegów;

6) Teren dróg publicznych: KD – teren przeznaczony do 
wł>czenia w linie rozgraniczaj>ce drogi przyległej;
a) zakres podstawowych funkcji i ucytkowania:

- jezdnie, chodniki,
- zatoki postojowe;

b) dopuszcza siC:
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej (za zgod> 

zarz>dcy drogi),
- obiekty małej architektury,
- zadrzewienia,
- lokalizacjC noWników reklamowych o maksymalnej 

wysokoWci do 3,00m i maksymalnej powierzchni 2 
m2 (za zgod> zarz>dcy drogi);

c) uwaga: dla danego terenu obowi>zuj> wykluczenia 
funkcji, ucytkowania i zagospodarowania, jeceli zosta-
ły podane w karcie danego terenu zawartej w § 17;

7) Teren dróg wewnCtrznych: KDW - ci>g pieszo – jezdny;
a) zakres podstawowych funkcji i ucytkowania:

- teren do urz>dzenia jako ci>g pieszo – jezdny,
- jezdnia, chodnik (z dopuszczeniem rozwi>zaM jed-

noprzestrzennych, bez wydzielania jezdni i chodni-
ka);

b) dopuszcza siC:
- sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej,
- lokalizacja elementów małej architektury,
- zieleM (drzewa, krzewy, zieleM niska);

c) uwaga: dla danego terenu obowi>zuj> wykluczenia 
funkcji, jeceli zostały podane w karcie danego terenu 
zawartej w § 17;

3. Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymi obowi>zuj>ce dla nich przeznaczenie 
i zasady zagospodarowania zawarto w kartach terenów 
w § 17

Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego

§ 7

Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego na obszarze objCtym planem:
1. Ustala siC zasady usytuowania budynków w terenach 

przeznaczonych pod zabudowC: równolegle lub 
prostopadle do dróg lub do granic terenu, a w terenie 
03 RM, MN równolegle i prostopadle do istniej>cych w 
tym terenie budynków, co stanowić bCdzie kontynuacjC 
historycznych zasad lokalizacji zabudowy;

2. Ustala siC zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej 
obszaru objCtego planem w oparciu o historyczne cechy 
zabudowy charakteryzuj>ce tradycyjn> zabudowC 
obszaru kulturowego ziemi kartuskiej – według ustaleM 
zawartych w kartach terenów w § 17;

3. Ustala siC ograniczenie intensywnoWci i gabarytów 
zabudowy oraz zachowanie przestrzeni niezabudowanych 
w celu zachowania i ochrony walorów krajobrazowych 
obszaru i wzbogacenia przyrodniczego terenu;

4. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji reklam:
- dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

i tablic informacyjnych zwi>zanych z prowadzon> na 
działce działalnoWci> usługow> lub produkcyjn>, o 
powierzchni tablicy do 1 m2 i maksymalnej wysokoWci 
do 2 m;

- dopuszcza siC umieszczenie reklam i tablic informa-
cyjnych na budynkach o powierzchni tablicy lub znaku 
(mierzonej po zewnCtrznym obrysie) do 0,60 m2, loka-
lizowanych nie wycej nic wysokoWć stropu nad parte-
rem;

5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji ogrodzeM:
- zakaz budowy ogrodzeM z elementów betonowych, 

ogrodzeM pełnych,
- maksymalna wysokoWć ogrodzeM 1,60m.

Zasady ochrony Wrodowiska i przyrody

§ 8

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny ani 
obiekty podlegaj>ce ochronie prawnej na podstawie 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U.Nr 92, poz. 880, z póan. zm.) ani obszary NATURA 
2000.

2. Na obszarze objCtym planem ustala siC nastCpuj>ce 
zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:
1) Ustala siC ochronC zieleni naturalnej zieleni i oczek 

wodnych wystCpuj>cej w obniceniach terenu, poprzez 
ich wydzielenie i ustalenie funkcji zieleni naturalnej 
(ZE) wyrócnionej na rysunku planu;

2) Ustala siC wprowadzenie zieleni izolacyjno - krajobra-
zowej na działkach budowlanych o funkcji usługowej 
od strony terenów rolniczych;

3) Ustala siC zachowanie zadrzewieM i zakrzaczeM wzdłuc 
miedz oraz terenów obniceM - oznaczonych jako zieleM 
krajobrazowa wyrócniona na rysunku planu; dla zieleni 
krajobrazowej ustala siC:
a) zakaz lokalizacji budynków;
b) dopuszczenie nasadzeM drzew i krzewów o gatun-

kach zgodnych z warunkami siedliskowymi;
c) dopuszczenie prowadzenia dróg wewnCtrznych w 

terenie 05 MN, z zachowaniem istniej>cych zadrze-
wieM i zakrzaczeM;
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4) Ustala siC wymóg zagospodarowania czCWci terenów 
działek budowlanych jako terenów biologicznie czynnych 
- według ustaleM zawartych w kartach terenów w § 17;

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego

§ 9

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> obiekty 
ani tereny podlegaj>ce ochronie prawnej (wpisane do 
rejestru zabytków nieruchomych) na podstawie ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568,z póan. zm.):

2. Na obszarze objCtym planem nie ustala siC ochrony 
zabytków nieruchomych na podstawie art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z póan. 
zm.).

3. Na obszarze objCtym planem nie ustala siC stref ochrony 
konserwatorskiej wskazanych w studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Sierakowice.

4. Na obszarze objCtym planem ustala siC zakaz lokalizacji 
na powierzchni terenu i na budynkach masztów telefonii 
komórkowej i elektrowni wiatrowych. 

 
Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni i terenów publicznych

§ 10

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> przestrzenie 
publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wskazanych w Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice.

2. Na obszarze objCtym planem terenami do realizacji 
celów publicznych s> tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 10 KD, 11 KD,12 KD,13 KD okreWlenie 
zakazów i nakazów, dopuszczeM i ograniczeM w 
zagospodarowaniu terenów publicznych zawarto w 
kartach tych terenów w § 16
  
Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu

§ 11

Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaaniki intensywnoWci terenu dla poszczegól-
nych terenów przeznaczonych pod zabudowC, wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi okreWlono w kartach tych terenów 
w § 17

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce 
naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroco-
nych osuwaniem siC mas ziemnych

§ 12

1. Grunty rolne przeznaczone na cele nierolnicze w 
niniejszym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego:
1) Na obszarze objCtym planem przeznacza siC na cele 

nierolnicze:
a) grunty rolne klasy V pochodzenia mineralnego 

o powierzchni 1,8860 ha, grunty rolne klasy VI 
pochodzenia mineralnego o powierzchni 3,8170 
ha, nieucytki o powierzchni 0,2200 ha; ł>czna 
powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych 

na cele nierolnicze wynosi 5,9230 ha; zgodnie z 
ustaw> z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leWnych dla gruntów rolnych klasy V i VI 
pochodzenia mineralnego oraz dla nieucytków nie 
jest wymagane uzyskanie zgody na przeznaczenie 
na cele nierolnicze;

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowC nalecy 
uzyskać decyzjC zezwalaj>c> na wył>czenie grun-
tów z produkcji rolniczej;

2) Na obszarze objCtym planem zachowuje siC w ucytko-
waniu rolniczym grunty rolne klasy V i VI i nieucytki w 
obrCbie terenów 07 ZE i 08 ZE o ł>cznej powierzchni 
0,4270 ha, w tym grunty pochodzenia mineralnego o 
powierzchni 0,0970 ha i grunty pochodzenia organicz-
nego o powierzchni 0,3300 ha oraz wody w obrCbie 
terenu 09 WS o powierzchni 0,1766 ha.

2. Tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi: nie 
wystCpuj> na obszarze objCtym planem.

3. Tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych: nie 
wystCpuj> na obszarze objCtym planem.

4. Przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 
02 MN,U; 04 MN,U; 14 KDW; 15 KDW przechodz> 
napowietrzne linie energetyczne 0,4 kV; wzdłuc linii 
ustala siC nastCpuj>ce ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu wymagaj>ce z wymogów przepisów odrCbnych:
1) ustala siC strefC ochronn> wzdłuc napowietrznej linii 

energetycznej niskiego napiCcia o ł>cznej szerokoWci 
5m - po 2,5m od osi linii;

2) w strefie ochronnej ustala siC:
- zakaz nasadzeM drzew (o wysokoWci wzrostu powy-
cej 1,5m),

- zakaz prowadzenia robót budowlanych,
- zakaz lokalizacji budynków;

3) strefa ochronna nie obowi>zuje w razie likwidacji 
(przeniesienia) linii napowietrznej lub zast>pienia jej 
lini> kablow>.

5. Przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 03 
RM, MN; 04 MN; 10 KD; 15 KDW; 16 KDW przechodzi 
sieć wodoci>gu wiejskiego:
1) wzdłuc sieci ustala siC pas techniczny o ł>cznej sze-

rokoWci 3m; w pasie technicznym ustala siC wymóg 
zachowania dostCpu do sieci, poprzez:
- zakaz trwałego utwardzania powierzchni (dopusz-

cza siC nawierzchnie utwardzone rozbieralne),
- zakaz nasadzeM drzew i krzewów w odległoWci 

minimum 1,50m od osi sieci;
2) wszelkie kolizje zabudowy i zainwestowania uzgodnić 

z zarz>dc> sieci;
3) ustala siC wymóg przebudowy sieci wodoci>gowej ist-

niej>cej w terenach 13 KDW i 14 KDW poza pas drogi 
przeznaczony dla ruchu kołowego, przed budow> 
nawierzchni tych dróg.

§ 13

1. Na obszarze objCtym planem nie ustala siC szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci 
objCtych planem;.

2. Na obszarze objCtym planem ustala siC zasady podziału 
nieruchomoWci według ustaleM zawartych w kartach 
terenów w § 17

§ 14

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji s> nastCpuj>ce:
1) Ustala siC powi>zanie komunikacyjne obszaru objC-

tego planem z drog> publiczn> (drog> wojewódzk> nr 
211), poprzez:
a) drogC w obrCbie działki nr 86 (stanowi>c> własnoWć 

Gminy Sierakowice); ustala siC poszerzenie drogi 
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do ł>cznej szerokoWci 10m, w tym: na działkC nr 91 
o teren 10 KD i na działkC nr 92 o teren 11 KD;

b) drogC w obrCbie działki nr 97/1 (stanowi>c> wła-
snoWć Gminy Sierakowice); ustala siC poszerzenie 
drogi do ł>cznej szerokoWci 10m na działkC 90 o 
teren 12 KD i na działkC nr 91 o teren 13 KD;

c) drogi wewnCtrzne - ci>gi pieszo – jezdne, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami: 14 KDW, 15 KDW, 
16 KDW, 17KDW – powi>zane z drogami w obrCbie 
działek nr 86 i 97/1;

2) Minimaln> wymagan> iloWci miejsc parkingowych na 
terenie działki budowlanej (lub terenu objCtego inwe-
stycj>) nalecy ustalić według nastCpuj>cych wskaani-
ków:
a) 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) 1 miejsce postojowe/50m2 pow. ucytkowej usług;
c) 1 miejsce postojowe/100m2 pow. ucytkowej obiek-

tów produkcyjnych i składowych;
4) Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej poszcze-

gólnych terenów okreWlono w kartach terenów w § 17
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej s> nastCpuj>ce:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodC:

a) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej wiejskiej sieci 
wodoci>gowej, poprzez jej rozbudowC stosownie 
do potrzeb;

b) planowan> sieć wodoci>gow> nalecy sytuować w 
liniach rozgraniczaj>cych dróg; w sytuacji braku 
takiej mocliwoWci dopuszcza siC prowadzenie sieci 
wodoci>gowej przez tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, usługowej, obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów, zabudowy zagrodowej, 
pod warunkiem zapewnienia dostCpu do sieci;

c) przy planowaniu sieci wodoci>gowej nalecy 
uwzglCdnić przeciwpocarowe zaopatrzenie 
wodne;

d) ustala siC wymóg przebudowy sieci wodoci>gowej 
istniej>cej w terenach 15 KDW i 16 KDW poza pas 
drogi przeznaczony dla ruchu kołowego, przed 
budow> nawierzchni tych dróg;

e) dopuszcza siC mocliwoWć przebudowy innych sieci 
wodoci>gowych;

2) W zakresie odprowadzania Wcieków sanitarnych ustala 
siC:
a) docelowe odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
b) jako tymczasowe rozwi>zanie z zakresu gospodar-

ki Wciekowej dopuszcza siC stosowanie zbiorników 
bezodpływowych; na gminie spoczywa obowi>zek 
skutecznego egzekwowania szczelnoWci zbiorników 
oraz zapewnienia odbioru Wcieków;

c) po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej ustala 
siC wymóg obowi>zkowego podł>czenia obiektów 
do sieci i likwidacji zbiorników bezodpływowych;

3) W zakresie odprowadzania wód deszczowych:
a) z dachów budynków: w obrCbie terenu działki 

budowlanej lub terenu objCtego inwestycj>;
b) z placów parkingów: w obrCbie terenu działki 

budowlanej lub terenu objCtego inwestycj> lub do 
odbiornika; wody opadowe przed wprowadzeniem 
do odbiornika nalecy oczyWcić z zanieczyszczeM 
ropopochodnych i osadów, zgodnie z wymogami 
przepisów odrCbnych; na odprowadzenie oczysz-
czonych wód opadowych do wód powierzchniowych 
nalecy uzyskać pozwolenie wodno – prawne, zgod-
nie z wymogami przepisów odrCbnych;

c) z dróg wewnCtrznych wydzielonych na rysun-

ku planu i projektowanych na innych terenach: 
powierzchniowo w obrCbie terenu lub do odbior-
nika (cieku, stawu, gruntu); wody opadowe przed 
wprowadzeniem do odbiornika nalecy oczyWcić z 
zanieczyszczeM ropopochodnych i osadów, zgod-
nie z wymogami przepisów odrCbnych; na odpro-
wadzenie oczyszczonych wód opadowych do wód 
powierzchniowych nalecy uzyskać pozwolenie 
wodno – prawne, zgodnie z wymogami przepisów 
odrCbnych;

4) Zasilanie w energiC elektryczn>:
a) w oparciu o istniej>ce i projektowane sieci i urz>-

dzenia elektroenergetyczne (trafostacje) na pod-
stawie warunków przył>czeniowych wydanych 
przez dostawcC energii; zasilenie obszaru objCtego 
planem w energiC elektryczn> wymaga opracowania 
koncepcji i jej uzgodnienia w OPERATOR ENERGA 
SA Zakład Kartuzy;

b) projektowan> sieć elektroenergetyczn> nalecy 
przyj>ć jako kablow> (podziemn>), usytuowan> w 
liniach rozgraniczaj>cych dróg lub jako napowietrz-
n> z uwzglCdnieniem

c) ustala siC mocliwoWć lokalizacji trafostacji (jako 
urz>dzenia infrastruktury technicznej) na wszyst-
kich terenach przeznaczonych pod zabudowC, 
oznaczonych symbolami: MN,U,,RM;

d) ustala siC: mocliwoWć przebudowy istniej>cych linii 
elektroenergetycznych i zastCpowania ich nowymi 
odcinkami, stosownie do potrzeb;

5) Zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych aródeł ciepła 
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych;

6) Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia lub gaz bezprzewodowy;

7) Gospodarka odpadami:
a) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach 

i wywóz na składowisko odpadów;
b) odpady z procesów technologicznych: gromadze-

nie i unieszkodliwianie zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów.

§ 15

Na obszarze objCtym planem nie ustala siC sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania 
i ucytkowania terenów.

Ustalenia dotycz>ce stawek procentowych stanowi>cych 
podstawC do okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust, 
4 ustawy.

§ 16

StawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla poszczególnych 
terenów połoconych na obszarze objCtym planem, okreWlo-
no w kartach tych terenów w § 17

ROZDZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 17

Szczegółowy zakres funkcji i wymogi zagospodarowa-
nia oraz ograniczenia w ucytkowaniu terenów w tym zakaz 
zabudowy dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi, s> nastCpuj>ce:

1. Karta nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>- 
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cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 01 MN, U.

1) SYMBOL TERENU: 01 MN,U;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,4457 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (cha-
rakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w § 6 
ust. 2 pkt 1);

b) teren zabudowy usługowej (charakterystyka funkcji 
według ustaleM zawartych w § 6 ust. 2 pkt 2);

4) PARAMETRY I WSKA`NIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

- ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy: w odległoWci 5m od linii rozgraniczaj>cej 
terenu od strony północnej, w odległoWci 5m od linii 
rozgraniczaj>cej terenu od strony wschodniej i za-
chodniej, w odległoWci 6m od linii rozgraniczaj>cej 
z terenem 11 KD (jak na rysunku planu);

b) wskaaniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
- wskaanik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objCtego inwe-
stycj>,

- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30% 
powierzchni terenu działki budowlanej lub terenu 
objCtego inwestycj>;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- budynki usługowe: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

wysokoWć budynków do 10,00 m,
- budynki mieszkalne: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze ucytkowe, wysokoWć budynków do 
9,00 m,

- budynki gospodarcze, garace: do 2 kondygnacji 
nadziemnych, wysokoWć budynków do 7,00 m,

- dopuszcza siC piwnice,
- budynki o rzucie prostok>tnym (z dopuszczeniem 

wnCk, wykuszy, balkonów, tarasów itp. elementów 
budowlanych);

d) geometria dachu:
- budynki usługowe: dach o k>cie nachylenia do 

45o,
- budynki mieszkalne: dach połaci głównych dwuspa-

dowy (dopuszczone naczółki) o k>cie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45o, dach lukarn – nie ustala 
siC,

- budynki gospodarcze, garace: dach o k>cie nachy-
lenia w przedziale od 35o do 45o;

a) materiał elewacji i dachu:
- materiał elewacji: tynk (w odcieniach koloru beco-

wego, szarego, kolor biały), cegła, drewno, blacha 
(dla magazynów, wiat), kamieM,

- dach: dach spadzisty w odcieniach koloru czerwo-
nego lub szarego, dach plaski nie ustala siC,

f) usytuowanie budynków:
- budynki sytuować dłucszym bokiem równolegle 

lub prostopadle do linii rozgraniczaj>cej terenu od 
strony wschodniej lub zachodniej;

5) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI:
a) nie ustala siC zasad scalania i podziału nieruchomoWci, 

o których mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r.o gospo-
darce nieruchomoWciami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 262, poz. 2603,z póan. zm.);

b) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-
lanej 800 m2 (podana wielkoWć nie dotyczy dróg 
wewnCtrznych, terenu dla urz>dzeM infrastruktury 

technicznej i działek wydzielonych w celu wł>czenie 
do działek przyległych);

c) linie podziału wewnCtrznego równoległe do linii roz-
graniczaj>ce terenu od strony zachodniej lub od strony 
wschodniej;

d) minimalna szerokoWć wydzielanej drogi wewnCtrz-
nej 6m; dopuszcza siC szerokoWć 4,5m,jeceli droga 
wewnCtrzna prowadzi do jednej działki budowlanej;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH UbYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu działek budowlanych uwzglCd-

nić wprowadzenie zieleni izolacyjno – krajobrazowej 
pomiCdzy północn>, zachodni> i wschodni> lini> 
rozgraniczaj>c> terenu a maksymalnymi, nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy wzdłuc tej linii (teren ziele-
ni izolacyjno – krajobrazowej oznaczony na rysunku 
planu);

7) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA- 
ROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala siC;

8) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala siC dojazd do terenu i działek budowlanych z 

drogi w obrCbie działki nr 86, przez teren 11 KD, lub 
z dróg wewnCtrznych, które mog> być wydzielone w 
obrCbie terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaaników podanych w 
§ 14 ust. 1, pkt 2;

9) ZASADY OBSŁUGI INbYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 14, ust. 2;

10) STAWKA PROCENTOWA: 15,00%.

2. Karta nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 
obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 02 MN,U.

1) SYMBOL TERENU: 02 MN, U;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,8684 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (cha-
rakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w § 6 
ust. 2 pkt 1);

b) teren zabudowy usługowej (charakterystyka funkcji 
według ustaleM zawartych w § 6 ust. 2 pkt 2);

4) PARAMETRY I WSKA`NIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

- ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: w odległoWci 6m od linii rozgraniczaj>cej z 
terenami: 10 KD, 14 KDW i 15 KDW (jak na rysunku 
planu);

b) wskaaniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
- wskaanik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objCtego inwe-
stycj>,

- powierzchnia biologicznie czynna: dla zabudo-
wy usługowej minimum 30% powierzchni terenu 
działki budowlanej lub terenu objCtego inwestycj>, 
dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowej w 
poł>czeniu z budynkiem mieszkalnym minimum 
40% powierzchni terenu działki budowlanej lub 
terenu objCtego inwestycj>;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- budynki usługowe: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

wysokoWć budynków do 10,00 m,
- budynki mieszkalne: do 2 kondygnacji nadziemnych, 
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w tym poddasze ucytkowe, wysokoWć budynków do 
9,00 m,

- budynki gospodarcze, garace: do 2 kondygnacji 
nadziemnych, wysokoWć budynków do 7,00 m,

- dopuszcza siC piwnice,
- budynki o rzucie prostok>tnym (z dopuszczeniem 

wnCk, wykuszy, balkonów, tarasów itp. elementów 
budowlanych);

c) geometria dachu:
- budynki usługowe: dach o k>cie nachylenia do 

45o,
- budynki mieszkalne: dach połaci głównych dwuspa-

dowy (dopuszczone naczółki) o k>cie
nachylenia w przedziale od 40o do 45o, dach lukarn 

– nie ustala siC,
- budynki gospodarcze, garace: dach o k>cie nachy-

lenia w przedziale od 35o do 45o;
d) materiał elewacji i dachu:

- materiał elewacji: tynk (w odcieniach koloru beco-
wego, szarego, kolor biały), cegła, drewno, blacha 
(dla wiat i magazynów), kamieM,

- dach: dach spadzisty w odcieniach koloru czerwo-
nego lub szarego, dach plaski nie ustala siC,

f) usytuowanie budynków:
- budynki sytuować dłucszym bokiem równolegle lub 

prostopadle do linii rozgraniczaj>cej z terenem 014 
KDW;

5) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI:
a) nie ustala siC zasad scalania i podziału nieruchomoWci, 

o których mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r.o gospo-
darce nieruchomoWciami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 
2004 r.Nr 262, poz. 2603,z póan. zm.);

b) minimalnej powierzchni wydzielonej działki budowlanej 
800 m2 (podana wielkoWć nie dotyczy dróg wewnCtrz-
nych, terenu dla urz>dzeM infrastruktury technicznej 
i działek wydzielonych w celu wł>czenie do działek 
przyległych);

c) minimalna szerokoWć wydzielanej drogi wewnCtrznej 
6m; dopuszcza siC szerokoWć 4,5m, jeceli droga 
wewnCtrzna prowadzi do jednej działki budowlanej;

c) linie podziału na działki budowlane równoległe i pro-
stopadłe do linii rozgraniczaj>cej z terenem 14 KDW 
lub prostopadłe do linii rozgraniczaj>cej z terenem 10 
KD;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKO- 
WANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu działek budowlanych uwzglCd-

nić strefC ochronn> napowietrznej linii energetycznej 
(oznaczon> na rysunku planu) – obowi>zuj> ustalenia 
podane w § 12 ust. 4;

7) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO- 
DAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 
TERENÓW: nie ustala siC;

8) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala siC dojazd do terenu i działek budowlanych z 

drogi w obrCbie działki nr 86, przez teren 10 KD, z dróg 
wewnCtrznych 14 KDW i 15 KDW lub z dróg wewnCtrz-
nych, które mog> być wydzielone w obrCbie terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaaników podanych w 
§ 14 ust. 1, pkt 2;

9) ZASADY OBSŁUGI INbYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 14, ust. 2;

10) STAWKA PROCENTOWA: 15,00%.

3. Karta nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 
obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 03 RM,MN.

1) SYMBOL TERENU: 03 RM,MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 1,0596 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

1. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (cha-
rakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w § 6 
ust. 2 pkt 1);

2. teren zabudowy teren zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych (cha-
rakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w § 6 
ust. 2 pkt 3);

4) PARAMETRY I WSKA`NIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

- ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: w odległoWci 6m od linii rozgraniczaj>cej z 
terenem 02 MN,U i 14 KDW, w odległoWci mini-
mum 8m od linii rozgraniczaj>cej terenu od strony 
wschodniej, oraz od linii rozgraniczaj>cej z terenem 
04 MN (jak na rysunku planu);

b) wskaaniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
- wskaanik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objCtego inwe-
stycj>,

- powierzchnia biologicznie czynna: dla zabudowy 
zagrodowej minimum 30% powierzchni terenu 
działki budowlanej lub terenu objCtego inwestycj>, 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mini-
mum 40% powierzchni terenu działki budowlanej 
lub terenu objCtego inwestycj>;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- budynki mieszkalne: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze ucytkowe, wysokoWć budynków do 
9,00 m,

- budynki inwentarskie, gospodarcze, garace itp. w 
zabudowie zagrodowej: do 2 kondygnacji nadziem-
nych, wysokoWć budynków do 9,00 m,

- budynki gospodarcze, garace na działkach zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej: do 2 kondygnacji 
nadziemnych, wysokoWć budynków do 7,00 m,

- dopuszcza siC piwnice,
- budynki o rzucie prostok>tnym (z dopuszczeniem 

wnCk, wykuszy, balkonów, tarasów itp. elementów 
budowlanych);

d) geometria dachu:
- budynki mieszkalne: dach połaci głównych dwuspa-

dowy (dopuszczone naczółki) o k>cie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45o, dach lukarn – nie ustala 
siC,

- budynki gospodarcze, garace: dach o k>cie nachy-
lenia w przedziale od 35o do 45o

e) materiał elewacji i dachu:
- materiał elewacji: tynk (w odcieniach koloru 

becowego, szarego, kolor biały), cegła, drewno, 
kamieM,

- dach: dach spadzisty w odcieniach koloru czerwo-
nego lub szarego, dach plaski nie ustala siC,

f) usytuowanie budynków:
- budynki sytuować dłucszym bokiem równolegle 

lub prostopadle do linii rozgraniczaj>cej z terenem 
14 KDW, lub równolegle do budynków istniej>cych 
znajduj>cych siC na tym terenie;
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5) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI:
a) nie ustala siC zasad scalania i podziału nieruchomoWci, 

o których mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r.o gospo-
darce nieruchomoWciami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 262, poz. 2603,z póan. zm.);

b) minimalnej powierzchni wydzielonej działki budowlanej 
800 m2 (podana wielkoWć nie dotyczy dróg wewnCtrz-
nych, terenu dla urz>dzeM infrastruktury technicznej 
i działek wydzielonych w celu wł>czenie do działek 
przyległych);

c) minimalna szerokoWć wydzielanej drogi wewnCtrznej 
6m; dopuszcza siC szerokoWć 4,5m, jeceli droga 
wewnCtrzna prowadzi do jednej działki budowlanej;

d) linie podziału na działki budowlane prostopadle do linii 
rozgraniczaj>cej z terenem 14 KDW lub równoległe 
i prostopadle do Wcian istniej>cych budynków ozna-
czonych na rysunku planu;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWA- 
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić zachowanie 

zieleni krajobrazowej w południowo – wschodniej 
czCWci terenu (w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu) – dla terenu zieleni obowi>zuj> ustalenia 
podane w § 8 ust. 2, pkt 3;

b) w zagospodarowaniu terenu i działek budowlanych 
uwzglCdnić pas techniczny wodoci>gu wiejskiego 
(oznaczony na rysunku planu) – obowi>zuj> ustalenia 
podane w § 12 ust. 5;

7) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA- 
ROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala siC;

8) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala siC dojazd do terenu i działek budowlanych 

z dróg wewnCtrznych 14 KDW i 15 KDW lub z dróg 
wewnCtrznych, które mog> być wydzielone w obrCbie 
terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaaników podanych w 
§ 14 ust. 1, pkt 2;

9) ZASADY OBSŁUGI INbYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 14, ust. 2;

10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

4. Karta nr 4 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 
obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 04 MN.

1) SYMBOL TERENU: 04 MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 1,0859 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (cha-
rakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w § 6 
ust. 2 pkt 1);

4) PARAMETRY I WSKA`NIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

- ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: w odległoWci 6m od linii rozgraniczaj>cej z 
terenem 03 RM, MN i 16 KDW, w odległoWci 6m od 
linii rozgraniczaj>cej z terenem 13 KD, w odległoWci 
minimum 4m wokół terenu zieleni krajobrazowej, 
w odległoWci 4m od linii rozgraniczaj>cej terenu od 
strony wschodniej oraz w południowej czCWci terenu 
- wokół wzniesienia (jak na rysunku planu);

b) wskaaniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:

- wskaanik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 
terenu działki budowlanej lub terenu objCtego inwe-
stycj>,

- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% 
powierzchni terenu działki budowlanej lub terenu 
objCtego inwestycj>;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- budynki mieszkalne: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze ucytkowe, wysokoWć budynków do 
9,00 m,

- budynki gospodarcze, garace: do 2 kondygnacji 
nadziemnych, wysokoWć budynków do 7,00 m,

- dopuszcza siC piwnice,
- budynki o rzucie prostok>tnym (z dopuszczeniem 

wnCk, wykuszy, balkonów, tarasów itp. elementów 
budowlanych);

d) geometria dachu:
- budynki mieszkalne: dach połaci głównych dwuspa-

dowy (dopuszczone naczółki) o k>cie
nachylenia w przedziale od 40o do 45o, dach lukarn 

– nie ustala siC,
- budynki gospodarcze, garace: dach o k>cie nachy-

lenia w przedziale od 35o do 45o;
e) materiał elewacji i dachu:

- materiał elewacji: tynk (w odcieniach koloru 
becowego, szarego, kolor biały), cegła, drewno, 
kamieM,

- dach: dach spadzisty w odcieniach koloru czerwo-
nego lub szarego, dach plaski nie ustala siC,

f) usytuowanie budynków: nie ustala siC;
5) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 

PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI:
a) nie ustala siC zasad scalania i podziału nieruchomoWci, 

o których mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r. o gospo-
darce nieruchomoWciami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 262, poz. 2603,z póan. zm.);

b) minimalnej powierzchni wydzielonej działki budowlanej 
800 m2 (podana wielkoWć nie dotyczy dróg wewnCtrz-
nych, terenu dla urz>dzeM infrastruktury technicznej 
i działek wydzielonych w celu wł>czenie do działek 
przyległych);

c) minimalna szerokoWć wydzielanej drogi wewnCtrz-
nej 6m; dopuszcza siC szerokoWć 4,5m,jeceli droga 
wewnCtrzna prowadzi do jednej działki budowlanej;

 linie podziału na działki budowlane równolegle lub 
prostopadle do linii rozgraniczaj>cej od strony zachodniej 
lub do linii rozgraniczaj>cych dróg 16 KDW lub 13 KD;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWA- 
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu działek budowlanych uwzglCd-

nić strefC ochronn> napowietrznej linii energetycznej 
(oznaczon> na rysunku planu) – obowi>zuj> ustalenia 
podane w § 12 ust. 4;

b) w zagospodarowaniu terenu i działek budowlanych 
uwzglCdnić pas techniczny wodoci>gu wiejskiego 
(oznaczony na rysunku planu) – obowi>zuj> ustalenia 
podane w § 12 ust. 5;

c) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić zachowanie 
zieleni krajobrazowej w południowo – zachodniej 
czCWci terenu (w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu) – dla terenu zieleni obowi>zuj> ustalenia 
podane w § 8 ust. 2, pkt 3;

7) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA- 
ROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala siC;

8) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala siC dojazd do terenu i działek budowlanych z 
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drogi w obrCbie działki nr 97/1 przez teren 13 KD, od 
drogi wewnCtrznej 16 KDW lub z dróg wewnCtrznych, 
które mog> być wydzielone w obrCbie terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaaników podanych w 
§ 14 ust. 1;

9) ZASADY OBSŁUGI INbYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 14, ust. 2;

10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

5. Karta nr 5 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 
obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 05 MN.

1) SYMBOL TERENU: 05 MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,6332 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (cha-
rakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w § 6 
ust. 2 pkt 1);

1) PARAMETRY I WSKA`NIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

- ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: w odległoWci 5m od linii rozgraniczaj>cej z 
terenem 12 KD, w odległoWci 4m od linii rozgrani-
czaj>cej z terenem 17 KDW, w odległoWci 5m od 
rozgraniczaj>cej terenu od strony zachodniej (jak 
na rysunku planu);

b) wskaaniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
- wskaanik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objCtego inwe-
stycj>,

- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% 
powierzchni terenu działki budowlanej lub terenu 
objCtego inwestycj>;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- budynki mieszkalne: do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze ucytkowe, wysokoWć budynków do 
9,00 m,

- budynki gospodarcze, garace: do 2 kondygnacji 
nadziemnych, wysokoWć budynków do 7,00 m,

- dopuszcza siC piwnice,
- budynki o rzucie prostok>tnym (z dopuszczeniem 

wnCk, wykuszy, balkonów, tarasów itp. elementów 
budowlanych);

d) geometria dachu:
- budynki mieszkalne: dach połaci głównych dwuspa-

dowy (dopuszczone naczółki) o k>cie
nachylenia w przedziale od 40o do 45o, dach lukarn 

– nie ustala siC,
— budynki gospodarcze, garace: dach o k>cie nachy-

lenia w przedziale od 35o do 45o;
e) materiał elewacji i dachu:

- materiał elewacji: tynk (w odcieniach koloru 
becowego, szarego, kolor biały), cegła, drewno, 
kamieM,

- dach: dach spadzisty w odcieniach koloru czerwo-
nego lub szarego, dach płaski nie ustala siC,

f) usytuowanie budynków:
- na działkach przyległych do terenu 12 KD budynki 

sytuować dłucszym bokiem równolegle lub pro-
stopadle do linii rozgraniczaj>cej terenu od strony 
zachodniej;

- na pozostałych działkach –nie ustala siC;

2) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI:
a) nie ustala siC zasad scalania i podziału nieruchomoWci, 

o których mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r.o gospo-
darce nieruchomoWciami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 262, poz. 2603,z póan. zm.);

b) minimalnej powierzchni wydzielonej działki budowlanej 
800 m2 (podana wielkoWć nie dotyczy dróg wewnCtrz-
nych, terenu dla urz>dzeM infrastruktury technicznej 
i działek wydzielonych w celu wł>czenie do działek 
przyległych);

c) minimalna szerokoWć wydzielanej drogi wewnCtrz-
nej 6m; dopuszcza siC szerokoWć 4,5m jeceli droga 
wewnCtrzna prowadzi do maksymalnie dwóch działek 
budowlanych;

d) usytuowanie budynków:
- na działkach przyległych do terenu 12 KD linie 

podziału od strony terenu 12 KD równolegle lub 
prostopadle do linii rozgraniczaj>cej terenu od 
strony wschodniej,

- na działkach pozostałych nie ustala siC;
6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWA- 
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić zachowanie 

zieleni krajobrazowej wzdłuc zachodniej linii rozgra-
niczaj>cej terenu (jak oznaczono na rysunku planu) 
– dla terenu zieleni obowi>zuj> ustalenia podane w § 
8 ust. 2, pkt 3;

b) dopuszcza siC prowadzenie drogi wewnCtrznej z 
zachowaniem istniej>cych zadrzewieM;

7) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA- 
ROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala siC;

8) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala siC dojazd do terenu i działek budowlanych z 

drogi w obrCbie działki nr 97/1 - przez teren 12 KD, od 
drogi wewnCtrznej 17 KDW lub z dróg wewnCtrznych, 
które mog> być wydzielone w obrCbie terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaaników podanych w 
§ 14 ust. 1;

9) ZASADY OBSŁUGI INbYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 14 ust. 2;

10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

6. Karta nr 6 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 
obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 06 MN.

1) SYMBOL TERENU: 06 MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,9575 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (cha-
rakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w § 6 
ust. 2 pkt 1);

4) PARAMETRY I WSKA`NIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

- ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: w odległoWci 5m od linii rozgraniczaj>cej z 
terenem 12 KD, w odległoWci 4m od linii rozgra-
niczaj>cej z terenem 17KDW, w odległoWci 4m od 
terenu 07 ZE, w odległoWci 4m od rozgraniczaj>-
cej terenu od strony wschodniej (jak na rysunku 
planu);

b) wskaaniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
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- wskaanik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 
terenu działki budowlanej lub terenu objCtego inwe-
stycj>,

- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% 
powierzchni terenu działki budowlanej lub terenu 
objCtego inwestycj>;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- budynki mieszkalne: do 2 kondygnacji nadziemnych 

- w tym poddasze ucytkowe, wysokoWć budynków 
do 9,00 m,

- budynki gospodarcze, garace: do 2 kondygnacji 
nadziemnych, wysokoWć budynków do 7,00 m,

- dopuszcza siC piwnice,
- budynki o rzucie prostok>tnym (z dopuszczeniem 

wnCk, wykuszy, balkonów, tarasów itp. elementów 
budowlanych);

d) geometria dachu:
- budynki mieszkalne: dach połaci głównych dwuspa-

dowy (dopuszczone naczółki) o k>cie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45oo, dach lukarn – nie ustala 
siC,

- budynki gospodarcze, garace: dach o k>cie nachy-
lenia w przedziale od 35o do 45o;

e) materiał elewacji i dachu:
- materiał elewacji: tynk (w odcieniach koloru 

becowego, szarego, kolor biały), cegła, drewno, 
kamieM,

- dach: dach spadzisty w odcieniach koloru czerwo-
nego lub szarego, dach płaski nie ustala siC,

f) usytuowanie budynków:
- na działkach przyległych do terenu 12 KD budynki 

sytuować dłucszym bokiem równolegle lub pro-
stopadle do linii rozgraniczaj>cej terenu od strony 
wschodniej,

- na pozostałych działkach nie ustala siC;
5) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 

PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI:
a) nie ustala siC zasad scalania i podziału nieruchomoWci, 

o których mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r.o gospo-
darce nieruchomoWciami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 262, poz. 2603,z póan. zm.);

b) minimalnej powierzchni wydzielonej działki budowlanej 
800 m2 (podana wielkoWć nie dotyczy dróg wewnCtrz-
nych i terenu dla urz>dzeM infrastruktury technicz-
nej);

c) minimalna szerokoWć wydzielanej dróg wewnCtrz-
nych: 6m; dopuszcza siC szerokoWć 4,5m,jeceli droga 
wewnCtrzna prowadzi do jednej działki budowlanej lub 
terenów 07 ZE i 08 ZE;

d) na działkach przyległych do terenu 12 KD linie podziału 
od strony terenu 12 KD równolegle lub prostopadle do 
linii rozgraniczaj>cej terenu od strony wschodniej; na 
pozostałych działkach nie ustala siC;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH UbYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić zachowanie 

zieleni krajobrazowej wzdłuc wschodniej linii rozgra-
niczaj>cej terenu (jak oznaczono na rysunku planu) 
– dla terenu zieleni obowi>zuj> ustalenia podane w § 
8 ust. 2, pkt 3;

b) w zagospodarowaniu i podziale terenu uwzglCdnić 
dojazd do terenów 07 ZE i 08 ZE; ustalenie to nie 
obowi>zuje, jeWli dostCp do tych terenów bCdzie 
zapewniony poprzez przyległe działki budowlane

7) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO- 
DAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 
TERENÓW: nie ustala siC;

8) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala siC dojazd do działek budowlanych z drogi w 

obrCbie działki nr 97/1 - przez teren 12 KD, od drogi 
wewnCtrznej 17 KDW lub z dróg wewnCtrznych, które 
mog> być wydzielone w obrCbie terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaaników podanych w 
§ 14 ust. 1;

9) ZASADY OBSŁUGI INbYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 14, ust. 2;

10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

7. Karta nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 
obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 07 ZE

1) SYMBOL TERENU: 07 ZE;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,1062 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zieleni naturalnej (charakterystyka funkcji według 
ustaleM zawartych w § 6 ust. 2 pkt 4);

4) PARAMETRY I WSKA`NIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy: nie ustala siC;
b) wskaaniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 

czynna:
- wskaanik zabudowy: nie ustala siC,
- powierzchnia biologicznie czynna: 100%;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła: nie ustala siC, nie 
dopuszcza siC zabudowy;

d) geometria dachu: nie ustala siC, nie dopuszcza siC 
zabudowy;

e) materiał elewacji i dachu: nie ustala siC, nie dopuszcza 
siC zabudowy;

f) usytuowanie budynków: nie ustala siC, nie dopuszcza 
siC zabudowy;

5) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI:
a) nie ustala siC zasad scalania i podziału nieruchomo-
Wci, o których mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r.o 
gospodarce nieruchomoWciami, dział III, rozdz. 2 (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2603,z póan. zm.);

b) dopuszcza siC podział terenu na działki; minimalnej 
powierzchni działek nie ustala siC;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UbYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala 
siC;

7) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO- 
DAROWANIA, URZ=DZANIA I
UbYTKOWANIA TERENÓW: nie ustala siC;

8) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala siC dojazd do terenu z drogi wewnCtrznej 17 

KDW, przez teren 06 MN;
b) miejsca postojowe: według wskaaników podanych w 

§ 14 ust. 1;
9) ZASADY OBSŁUGI INbYNIERYJNEJ: nie dotyczy;
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

8. Karta nr 8 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 
obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 08 ZE

1) SYMBOL TERENU: 08 ZE;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,3544 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zieleni naturalnej (charakterystyka funkcji według 
ustaleM zawartych w § 6 ust. 2 pkt 4);
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4) PARAMETRY I WSKA`NIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy: nie ustala siC;
b) wskaaniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 

czynna:
- wskaanik zabudowy: nie ustala siC,
- powierzchnia biologicznie czynna: 100%;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła: nie ustala siC, nie 
dopuszcza siC zabudowy;

d) geometria dachu: nie ustala siC, nie dopuszcza siC 
zabudowy;

e) materiał elewacji i dachu: nie ustala siC, nie dopuszcza 
siC zabudowy;

f) usytuowanie budynków: nie ustala siC, nie dopuszcza 
siC zabudowy;

5) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI:
a) nie ustala siC zasad scalania i podziału nieruchomoWci, 

o których mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r.o gospo-
darce nieruchomoWciami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 262, poz. 2603,z póan. zm.);

b) dopuszcza siC podział terenu na działki; minimalnej 
powierzchni działek nie ustala siC;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UbYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala 
siC;

7) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO- 
DAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 
TERENÓW: nie ustala siC;

8) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala siC dojazd do terenu z drogi wewnCtrznej 17 

KDW, przez teren 06 MN;
b) miejsca postojowe: według wskaaników podanych w 

§ 14 ust. 1;
9) ZASADY OBSŁUGI INbYNIERYJNEJ: nie dotyczy;
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

9. Karta nr 9 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino 
obejmuj>cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 09 WS.

1) SYMBOL TERENU: 09 WS
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,1766 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

b) teren wód powierzchniowych (charakterystyka funkcji 
według ustaleM zawartych w § 6 ust. 2 pkt 5);

4) PARAMETRY I WSKA`NIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy: nie ustala siC;
b) wskaaniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 

czynna:
- wskaanik zabudowy: nie ustala siC,
- powierzchnia biologicznie czynna: 100%;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła: nie ustala siC, nie 
dopuszcza siC zabudowy;

d) geometria dachu: nie ustala siC, nie dopuszcza siC 
zabudowy;

e) materiał elewacji i dachu: nie ustala siC, nie dopuszcza 
siC zabudowy;

f) usytuowanie budynków: nie ustala siC, nie dopuszcza 
siC zabudowy;

5) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI:
b) nie ustala siC zasad scalania i podziału nieruchomoWci, 

o których mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r.o gospo-

darce nieruchomoWciami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 
2004 r. Nr 262, poz. 2603,z póan. zm.);

b) minimalnej powierzchni wydzielonej działki budowla-
nej: nie ustala siC;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UbYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala 
siC;

7) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO- 
DAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 
TERENÓW: nie ustala siC;

8) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala siC dojazd do terenu z drogi wewnCtrznej 14 

KDW;
b) miejsca postojowe: według wskaaników podanych w 

§ 13 ust. 1;
9) ZASADY OBSŁUGI INbYNIERYJNEJ: nie dotyczy;
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

10. Karta nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>-
cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu 10 KD, 11 KD

1) SYMBOL TERENU:
a) 10 KD;
b) 11 KD;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren 10 KD: 0,0470 ha;
b) teren 11 KD: 0,0213 ha

3) PRZEZNACZENIE, FUNKCJA:
a) teren 10 KD: droga publiczna – teren przeznaczony na 

poszerzenie drogi w obrCbie działki nr 86, przyległej 
do terenu od strony północnej (charakterystyka funkcji 
według ustaleM zawartych w § 6 ust. 2 pkt 6);

b) teren 11 KD: droga publiczna – teren przeznaczony na 
poszerzenie drogi w obrCbie działki nr 86, przyległej do 
terenu od strony południowej(charakterystyka funkcji 
według ustaleM zawartych w § 6 ust. 2 pkt 6);

2) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
a) teren 10 KD: szerokoWć w liniach rozgraniczenia od 

3m do 4m z poszerzeniem w rejonie wlotów dróg 
wewnCtrznych 14 KDW i 15 KDW (jak na rysunku 
planu);

b) teren 11 KD: szerokoWć w liniach rozgraniczenia od 2 
m do 3m (jak na rysunku planu);

3) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA- 
ROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala siC

4) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

11. Karta nr 11 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>-
cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)

— ustalenia szczegółowe dla terenu 12 KD, 13KD
1) SYMBOL TERENU:

a) 12KD;
b) 13 KD;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren 12 KD: 0,0414 ha;
b) teren 13 KD: 0,0251 ha;

3) PRZEZNACZENIE, FUNKCJA:
a) teren 12 KD: droga publiczna – teren przeznaczony na 

poszerzenie drogi w obrCbie działki nr 97/1, przyległej 
do terenu od strony północnej (charakterystyka funkcji 
według ustaleM zawartych w § 6 ust. 2 pkt 6);

b) teren 13 KD: droga publiczna – teren przeznaczony na 
poszerzenie drogi w obrCbie działki nr 97/1, przyległej 
do terenu od strony południowej (charakterystyka 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 51 — 3478 — Poz. 994

funkcji według ustaleM zawartych w § 6 ust. 2 pkt 6);
4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:

a) teren 12 KD: szerokoWć w liniach rozgraniczenia od 2m 
do 4m z poszerzeniem w rejonie wlotu drogi wewnCtrz-
nej 13 KDW (jak na rysunku planu);

b) teren 13 KD: szerokoWć w liniach rozgraniczenia ok. 
2m (jak na rysunku planu);

5) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO- 
DAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 
TERENÓW: nie ustala siC

6) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

12. Karta nr 12 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>-
cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu: 14 KDW, 15 

KDW.
1) SYMBOL TERENU:

a) 14 KDW;
b) 15 KDW;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) 14 KDW: 0,1403 ha
b) 15 KDW: 0,0705 ha

3) PRZEZNACZENIE, FUNKCJA:
a) 14 KDW: droga wewnCtrzna – ci>g pieszo – jezdny 

(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w 
§ 6 ust. 2 pkt 7);

b) 15 KDW: droga wewnCtrzna – ci>g pieszo – jezdny 
(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w 
§ 6 ust. 2 pkt 7);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
a) teren 14 KDW: szerokoWć w liniach rozgraniczenia: 8m, 

ze zwCceniem na odcinku południowym (przedłucenia 
drogi na działkC przyległ> od strony zachodniej);

b) teren 15 KDW: szerokoWć w liniach rozgraniczenia 8m, 
na zakoMczeniu - przy terenie 03 RM, MN, zatoczka do 
zawracania o wymiarach 12m x 14m (jak na rysunku 
planu);

c) teren 15 KDW: w obrCbie terenu znajduje siC wodoci>g 
wiejski – obowi>zuj> ustalenia podane w § 12 ust. 5;

5) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO- 
DAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 
TERENÓW: nie ustala siC

6) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

13. Karta nr 13 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>-
cego działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)
— ustalenia szczegółowe dla terenu: 16 KDW, 17 

KDW.
1) SYMBOL TERENU:

a) 16 KDW;
b) 17 KDW;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
c) 16 KDW: 0,1467 ha
d) 17 KDW: 0,1571 ha

3) PRZEZNACZENIE, FUNKCJA:
a) 16 KDW: droga wewnCtrzna – ci>g pieszo – jezdny 

(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w 
§ 6 ust. 2 pkt 7);

b) 17 KDW: droga wewnCtrzna – ci>g pieszo – jezdny 
(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych w 
§ 6 ust. 2 pkt 7);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
a) teren 16 KDW: szerokoWć w liniach rozgraniczenia 8m, 

z rozszerzeniem w czCWci północnej, przy terenie 03 
RM, MN (jak na rysunku planu); siCgacz w kierunku 
zachodnim o szerokoWci 8m zakoMczony zatoczk> do 
zawracania o wymiarach 12m x 14m;

b) teren 17 KDW: szerokoWć w liniach rozgraniczenia 8m, 
droga zakoMczona zatoczk> do zawracania o wymia-
rach 12m x 14m;

c) teren 16 KDW: w obrCbie terenu znajduje siC wodoci>g 
wiejski – obowi>zuj> ustalenia podane w § 12 ust. 5;

5) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO- 
DAROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA 
TERENÓW: nie ustala siC

6) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

§ 18

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy Sierakowice.

§ 19

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, za 
wyj>tkiem § 18, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.

 Przewodnicz>cy 
Rady Gminy

Zbigniew Suchta
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   Zał>cznik nr 1
   do uchwały nr XXV/259/2008
   Rady Gminy Sierakowice
   z dnia 30 grudnia 2008 r.
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   Zał>cznik nr 2
   do uchwały nr XXV/259/2008
   Rady Gminy Sierakowice
   z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>cego 
działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)

ROZSTRZYGNIBCIE o sposobie rozpatrzenia uwag zgło-
szonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>cego 
działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 nr 
6, Nr 141 poz. 1492 z póan. zm.) Rada Gminy Sierakowice 
rozstrzyga co nastCpuje:
1. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>cego działki nr 
90,91,92 (gmina Sierakowice)

w dniach od 06 paadziernika 2008 r. do dnia 28 paadziernika 
2008 r. oraz w ustalonym terminie do dnia 12 listopada 
2008 r. nie wpłynCły uwagi.

2. RozstrzygniCcie uwag przez Wójta Gminy Sierakowice 
nast>piło w dniu 28 listopada 2008 r.

3. Do projektu planu nie zostały zgłoszone uwagi, 

nieuwzglCdnione przez Wójta Gminy Sierakowice.
4. W zwi>zku z tym, projekt planu moce być skierowany do 

uchwalenia.

   Zał>cznik nr 3
   do uchwały nr XXV/259/2008
   Rady Gminy Sierakowice
   z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>cego 
działki nr 90,91,92 (gmina Sierakowice)

ROZSTRZYGNIBCIE o sposobie realizacji zapisanych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>cego działki nr 90,91,92 
(gmina Sierakowice).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 nr 6, 
Nr 141 poz. 1492 z póan. zm.) Rada Gminy w Sierakowicach 
rozstrzyga co nastCpuje:
1. Projektowane sieci i urz>dzenia z zakresu infrastruktury 

technicznej zaliczone do zadaM własnych gminy, zapisane 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu wsi Gowidlino obejmuj>cego działki nr 
90,91,92 (gmina Sierakowice) obejmuj> realizacjC 
nastCpuj>cych inwestycji:

LP. CECHA  OPIS ZADANIA 

BUDOWA   SIECI  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   

1. 

Sieć wodociągowa 

Ǿ 90 PE   

O łącznej długości ok. 

600   mb  

 Budowa sieci w drogach wewnętrznych w wypadku ich przejęcia przez gminę 
Sierakowice. 

2. 

Kanalizacja sanitarna  

Ǿ 200,  z rur PVC  

O łącznej długości ok.  930 
mb 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych w wypadku ich przejęcia 
przez gminę Sierakowice.

3. 

Kolektor tłoczny  

Ǿ 63,  z rur PVC  

O łącznej długości ok.  1000 
mb 

 Budowa kolektora tłocznego do końcówki realizowanej kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Gowidlino. 

 

Powyższe inwestycje będą realizowane ze środków budżetowych gminy. 
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z  funduszy strukturalnych UE i POM.Urz.Wojew.  
z funduszy ochrony środowiska oraz udziału finansowego inwestorów realizujących  inwestycje w terenach przyległych. 
Projektowany kolektor  sanitarny  będzie   też obsługiwał  istniejącą zabudowę i  planowane tereny  inwestycyjne na 
sąsiedniej działce (nr 95). 
 

 

2. Z zakresu infrastruktury drogowej na obszarze objCtym 
planem przewiduje siC poszerzenie istniej>cych dróg 
lokalnych w obrCbie działek nr 86 i 97/1 (stanowi>cych 
własnoWć gminy) na teren działek nr 90,91, i 92 do 
uzyskania szerokoWci 10m w liniach rozgraniczaj>cych, 
co stanowi wymagana minimaln> szerokoWć dla dróg 
publicznych

3. Zakres wydatków budcetowych na dany rok winien 
być ustalony kacdorazowo w budcecie gminy, zalecnie 
od zakładanego zakresu rzeczowego i mocliwoWci ich 
finansowania w zakresie niezbCdnym, z przewidywanych 
wpływów realizacji planu.


