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Zał>cznik Nr 2
do Uchwały Nr Vk/XXX/305/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla ł>cznika 
drogowego od ul. Strzeleckiej do wCzła „Działki” na drodze 
krajowej nr 6.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) rozstrzygniCcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego jest zał>cznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały.

2. Udokumentowano, ce w czasie wyłocenia do publicznego 
wgl>du projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla 
ł>cznika drogowego od ul. Strzeleckiej do wCzła „Działki” 
na drodze krajowej nr 6 w dniach od 22 paadziernika 
2008 r. do 12 listopada 2008 r. oraz w terminie 14 dni od 
ostatniego dnia wyłocenia projektu planu do publicznego 
wgl>du, wyznaczonym obligatoryjnie jako termin, w któ-
rym mocliwe było wnoszenie uwag (do dnia 26 listopada 
2008 r.), do tut. UrzCdu nie wpłynCły uwagi, dotycz>ce w/w 
projektu planu.

Zał>cznik Nr 3
do Uchwały Nr Vk/XXX/305/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla ł>cznika 
drogowego od ul. Strzeleckiej do wCzła „Działki” na drodze 
krajowej nr 6.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) rozstrzygniCcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w projekcie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy oraz zasadach ich fi nansowania jest zał>cznikiem 
nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Wejherowa dla ł>cznika drogowego od ul. Strzeleckiej do 
wCzła „Działki” na drodze krajowej nr 6.

2. W niniejszym projekcie planu miejscowego nie ustala siC 
realizacji zadaM własnych z zakresu infrastruktury technicz-
nej i dróg publicznych.
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UCHWAŁA Nr XXIV/390/2008
Rady Miejskiej w bukowie

z dnia 31 paadziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie (gmina bukowo).

  Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 15, art. 16 ust. 1, 
art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 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, z póan. zm.), 
Rada Miejska w bukowie uchwala, co nastCpuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WSTBPNE

§ 1

1. Stwierdza siC  zgodnoWć  planu, o którym mowa 
w ust. 2 z ustaleniami Studium okreWlonymi w Uchwale 
nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w bukowie z dnia 
09.10.2002 r. w sprawie uchwalania Studium uwarun-
kowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy bukowo, wraz ze zm. do Studium wprowadzonymi 
uchwałami Rady Miejskiej w bukowie: nr IX/195/2003 
z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listo-
pada 2005 r.; nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada 
2005 r.; nr XLVII/772/2006 z dnia 9 paadziernika 2006 r.; 
nr XVIII/310/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

2. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie (gmina 
bukowo).

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,70 ha, w grani-
cach okreWlonych na rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 
okreWlenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, za-
sad 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 przestrzen-
nym.

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 zagospodarowa-
niu przestrzennym tj. obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 400m2.

§ 3

1. Ustalenia planu przedstawiono w czCWci tekstowej to jest 
w niniejszej uchwale i na zał>czniku grafi cznym – rysunku 
planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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2. Integraln> czCWci> uchwały s>:
1) zał>cznik nr 1 –rysunek planu (zał>cznik grafi czny) 

w skali 1: 1 000;
2) zał>cznik nr 2 – rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu.
3) zał>cznik nr 3 – rozstrzygniCcie o sposobie realizacji oraz 

zasadach fi nansowania zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM 
własnych gminy;

3. CzCWć tekstowa planu (uchwała) przedstawiona jest w 
sposób nastCpuj>cy:
1) przepisy ogólne, dotycz>ce całego obszaru objCtego pla-

nem, maj>ce zastosowanie do poszczególnych terenów 
wyodrCbnionych liniami rozgraniczaj>cymi, zawarte s> 
w treWci uchwały, od § 3 do § 15;

2) przepisy szczegółowe, dotycz>ce poszczególnych tere-
nów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, z których 
kacdy posiada odrCbne ustalenia, zapisane w kartach 
terenów (od nr 1 do nr 21) – zawarte s> § 16

4. NastCpuj>ce oznaczenia grafi czne wystCpuj>ce na zał>cz-
niku nr 1, bCd>cym rysunkiem planu, s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne:

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

lub rócnych zasadach zagospodarowania;
2) przeznaczenie terenów:

a) przeznaczenie terenów: MW – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; U – usługi; US – te-
ren sportu i rekreacji; ZP – teren zieleni urz>dzonej; 
W – teren infrastruktury technicznej, zaopatrzenie 
w wodC; KDW – teren dróg wewnCtrznych – ci>g 
pieszo – jezdny;

3) zasady ochrony ładu przestrzennego:
a) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy kon-

dygnacji nadziemnych/kondygnacji podziemnych;
b) obowi>zuj>ce linie zabudowy;
c) zieleM krajobrazowa;
d) ci>g pieszy (przebieg orientacyjny);
e) kierunek usytuowania kalenicy;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) strefa ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko 

– parkowego w Małkowie;
b) zabytkowe budynki zespołu dworsko – parkowego w 

Małkowie („A” – dwór; „B”, „C” - budynki gospodar-
cze);

5) zasady ochrony Wrodowiska i przyrody:
a) starodrzew poza terenem parku podworskiego, do 

zachowania;
6) inne warunki zagospodarowania terenu:

a) rezerwa terenu dla rozbudowy ujCcia wody.
 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowi> informa-

cjC lub zalecenia i nie s> ustaleniami planu miejscowego.

ROZDZIAŁ II
PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZ=CE CAŁEGO OBSZARU 

OBJBTEGO PLANEM
Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenów

§ 4

  Uchwala siC nastCpuj>ce definicje pojCć ucywanych 
w planie:

1) elewacja frontowa: elewacja połocona wzdłuc drogi, 
z której nastCpuje dojazd;

  2) kalenica główna: kalenica nad budynkiem lub czCWci> 
budynku połocon> wzdłuc drogi, z której nastCpuje 
dojazd;

  3) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, 
których nie moce przekroczyć lico (Wciana) budynku; 
linie te nie dotycz> schodów, które mog> być wysuniC-
te poza nieprzekraczaln> liniC zabudowy do 1,00 m 
(z uwzglCdnieniem przepisów odrCbnych) – powycsze 
ustalenie nie dotyczy czCWci podziemnych budynków 
(za wyj>tkiem terenu wyznaczonego przy budynku 
dworu, oznaczonego symbolem „A”);

  4) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samocho-
dów, na powierzchni terenu, w garacach (wbudowa-
nych lub wolnostoj>cych) lub wiatach;

  5) obowi>zuj>ce linie zabudowy: linie obowi>zkowego 
usytuowania Wciany elewacji frontowej budynku (na 
minimum 60,00% jej długoWci); linie te nie dotycz> 
schodów, balkonów, wykuszy, które mog> być wysu-
niCte poza nieprzekraczaln> liniC zabudowy do 1,00 m 
oraz podziemnych czCWci budynku;

  6) obiekty reklamowe: wolnostoj>ce lub umieszczone na 
budynkach urz>dzenia, bCd>ce noWnikami informacji i 
promocji wizualnej, wraz z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami (nie dotyczy tablic informacyjnych – 
szyldów umieszczonych na budynkach – o powierzchni 
do 0,7 m2);

  7) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: w rozu-
mieniu przepisów odrCbnych (do powierzchni terenów 
biologicznie czynnych zalicza siC „zieleM krajobrazow>” 
– oznaczon> na rysunku planu);

  8) przepisy odrCbne: nalecy przez to rozumieć obowi>zu-
j>ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi do tych ustaw oraz Polskie Normy;

  9) wskaanik zabudowy: okreWla maksymaln> dopusz-
czaln> wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu objCtego inwestycj>;

10) wysokoWć budynków: w rozumieniu przepisów odrCb-
nych;

11) zieleM krajobrazowa: zieleM o funkcji krajobrazowej, 
obejmuj>ca: zieleM wysok> (drzewa) i Wredni> (krzewy) 
w formie biogrup (grup drzew i krzewów o rócnych 
gatunkach), pełni>ca tec zadanie oddzielania optycz-
nego, funkcjonalnego, akustycznego i ochrony przed 
wpływem szkodliwych substancji atmosferycznych; 
powierzchniC zieleni krajobrazowej wysokiej wlicza siC 
do powierzchni terenów biologicznie czynnych.

§ 5

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na tereny wy-
dzielone liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczone:
1) numerami od 1 do 21;
2) symbolami literowymi oznaczaj>cymi przeznaczenie 

i charakterystykC terenów zgodnie z opisem podanym 
w § 5. ust. 2.

2. Przeznaczenie i charakterystyka terenów na obszarze 
objCtym planem:
1) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

a) przeznaczenie terenu:
— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz 

ze zwi>zanymi z jej funkcjonowaniem terenami 
zieleni, mał> architektur>, dojWciami i dojazdami, 
miejscami postojowymi, innymi obiektami budow-
lanymi oraz infrastruktur> techniczn>,

— w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wy-
klucza siC usługi wbudowane;

b) ustalenia dodatkowe:
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— wyklucza siC lokalizacjC garacy naziemnych,
— dopuszcza siC lokalizacjC garacy podziemnych 

(w podpiwniczeniu budynku),
— dopuszcza siC lokalizacjC sieci, urz>dzeM i obiek-

tów infrastruktury technicznej, zwi>zanych i nie 
zwi>zanych z ucytkowaniem i funkcjonowaniem 
z danego terenu i innych terenów,

— wklucza siC lokalizacjC obiektów reklamowych,
— dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych;

c) uwaga: dla danego terenu obowi>zuj> wykluczenia 
funkcji i ucytkowania, jeceli zostały podane w karcie 
danego terenu w § 16;

2) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
a) przeznaczenie terenu:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz 
ze zwi>zanymi z jej funkcjonowaniem terenami 
zieleni, mał> architektur>, dojWciami i dojazdami, 
miejscami postojowymi oraz infrastruktur> tech-
niczn>,

— w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
dopuszcza siC usługi wbudowane (do 30% po-
wierzchni całkowitej budynku); dopuszczalny 
zakres usług: usługi biurowe, administracyjne, 
gabinety lekarskie i pokrewne, pracownie wol-
nych zawodów, usługi handlu, usługi rzemiosła 
bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie, kosme-
tyczne, itp.); prowadzona działalnoWć usługowa 
musi spełniać wymogi obowi>zuj>cych przepisów 
szczególnych ochrony Wrodowiska (w tym w zakre-
sie 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 

ochrony przed uci>cliwoWciami funkcji usługo-
wych,

  — musz> spełniać wymogi norm obowi>zuj>cych 
jak dla funkcji chronionych;

b) ustalenia dodatkowe:
— ustala siC lokalizacjC jednego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego na jednej działce budow-
lanej,

— budynki mieszkalne mog> być usytuowane jako: 
wolnostoj>ce, blianiacze i szeregowe – zgodnie z 
ustaleniami w karcie danego terenu zawartych w 
16 ust. 2.,

— dopuszcza siC lokalizacjC garacy naziemnych 
dobudowanych do budynków mieszkalnych lub 
do garacy usytuowanych na s>siednich działkach 
budowlanych (na granicy działek budowlanych),

— dopuszcza siC lokalizacjC sieci, urz>dzeM i obiek-
tów infrastruktury technicznej, zwi>zanych i nie 
zwi>zanych z ucytkowaniem i funkcjonowaniem 
danego terenu,

— wyklucza siC lokalizacjC garacy wolnostoj>cych,
— wyklucza siC lokalizacjC obiektów reklamowych,
— dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych;

c) uwaga: dla danego terenu obowi>zuj> wyklucze-
nia, jeceli zostały podane w karcie danego terenu 
w § 16;

3) U – usługi;
a) przeznaczenie terenu:

— wył>cznie usługi: turystyki, gastronomii wraz z 
niezbCdnymi do ich funkcjonowania budynkami 

i pomieszczeniami technicznymi, miejscami po-
stojowymi, zieleni>, urz>dzeniami terenowymi, 
obiektami pomocniczymi, 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>dze-
nia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póan. zm.) – nie do-
tyczy 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 hała-
su),

— 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 
ochrony przed uci>cliwoWciami funkcji usługo-
wych,

  — musz> spełniać wymogi norm obowi>zuj>cych 
dla funkcji chronionych;

— dopuszcza siC lokalizacjC garacy podziemnych;
c) ustalenia dodatkowe:

— wyklucza siC lokalizacjC garacy naziemnych,
— dopuszcza siC lokalizacjC sieci, urz>dzeM i obiek-

tów infrastruktury technicznej, zwi>zanych i nie 
zwi>zanych z ucytkowaniem i funkcjonowaniem 
z danego terenu i innych terenów,

— w budynkach ucytecznoWci publicznej i podziem-
nych budowlach komunikacyjnych (parkingi, gara-
ce) uwzglCdnić wymogi obrony cywilnej (zgodnie 
z wymogami przepisów odrCbnych),

— wyklucza siC lokalizacjC obiektów reklamowych,
— dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych;

c) uwaga: dla danego terenu obowi>zuj> wyklucze-
nia, jeceli zostały podane w karcie danego terenu 
w § 16;

4) US – tereny sportu i rekreacji;
a) przeznaczenie terenu:

— sport i rekreacja oraz niezbCdne dla tych funkcji 
budynki, urz>dzenia i obiekty budowlane, miejsca 
postojowe, zieleM, 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 hała-
su),
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— zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska prowadzonej 
działalnoWci usługowej winien być ograniczony do 
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny,

— wyklucza siC funkcjC mieszkaln>;
— wyklucza siC lokalizacjC garacy naziemnych;

c) ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siC lokalizacjC sieci, urz>dzeM i obiek-

tów infrastruktury technicznej, zwi>zanych i nie 
zwi>zanych z ucytkowaniem i funkcjonowaniem 
z danego terenu i innych terenów,

— wyklucza siC lokalizacjC obiektów reklamowych;
— dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych;

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

5) ZP – teren zielni urz>dzonej:
a) przeznaczenie terenu:

— zieleM urz>dzona, parkowa,
— wody powierzchniowe,
— ci>gi piesze;

b) dopuszcza siC:
— lokalizacjC obiektów małej architektury,
— lokalizacjC altan o powierzchni zabudowy do 

25 m2,
— lokalizacjC zbiorników wodnych i cieków wod-

nych,
— lokalizacjC mocowaM i czCWci pomostów powi>za-

nych ze stawem w obrCbie terenu 12 ZP,
— lokalizacjC sieci, urz>dzeM i obiektów infrastruktury 

technicznej, zwi>zanych z ucytkowaniem i funk-
cjonowaniem z danego terenu i innych terenów,

— wydzielenie dróg wewnCtrznych jako ci>gów pie-
szych;

c) uwaga: dla danego terenu obowi>zuj> wyklucze-
nia, jeceli zostały podane w karcie danego terenu 
w § 16;

6) W – tereny infrastruktury technicznej – zaopatrzenie 
w wodC:
a) tereny lokalizacji urz>dzeM infrastruktury technicznej 

słuc>cych zaopatrzeniu w wodC;
  zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska prowadzonej dzia-
łalnoWci winien być ograniczony do granic obszaru, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny;

b) ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siC prowadzenie innych sieci infrastruk-

tury technicznej,
— wyklucza siC lokalizacjC urz>dzeM reklamowych;

7) KDW – teren dróg wewnCtrznych, ci>g pieszo – jezd-
ny:
a) droga wewnCtrzna;
b) w obrCbie terenu dopuszcza siC:

— jezdnie, chodniki (dopuszcza siC jezdnie bez wy-
dzielania krawCcnikami),

— miejsca postojowe (w strefach poszerzenia ci>-
gu),

— elementy małej architektury,
— zadrzewienia,
— lokalizacjC obiektów (trafostacji, przepompowni 
Wcieków) w obrCbie terenów 18 KDW i 19 KDW,

— dopuszcza siC sieci infrastruktury technicznej.
3. Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgra-

niczaj>cymi obowi>zuj>ce dla nich przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania zawarto w kartach terenów w § 16

  Szczegółowe warunki ochrony
 i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6

  Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, odnosz>ce siC do poszczególnych terenów 
połoconych na obszarze objCtym planem, podano w kartach 
tych terenów zawartych w § 16.

  Zasady ochrony Wrodowiska i przyrody

§ 7

1. W obszarze objCtym planem znajduje siC park podwor-
ski (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 
ZP,U,MW);
a) dla terenu ustala siC nastCpuj>ce zakazy:

— zakaz wycinania, niszczenia, pozyskiwania, uszka-
dzania i podkopywania drzew,

— zakaz zrywania kory, p>czków, kwiatów, owoców i 
liWci z drzew,

— zakaz rycia napisów lub znaków na drzewach,
— zakaz umieszczania tablic, ogłoszeM, napisów albo 

innych znaków na drzewach nie zwi>zanych z ich 
ochron>,

— zakładania instalacji i urz>dzeM podziemnych, na-
ziemnych i nadziemnych w odległoWci (promieniu) 
do 15 m wł>cznie od drzew,

— wznoszenia jakichkolwiek budynków, budowli w od-
ległoWci (promieniu) do 15 m wł>cznie od drzew,

— usuwania i niszczenia pokrywy glebowej, palenia 
ognisk oraz zanieczyszczenia terenu wszelkiego 
rodzaju odpadami i innymi nieczystoWciami,

— oddziaływania na drzewa w jakichkolwiek inny sposób 
nie zwi>zany z ich ochron>.

b) dla terenu ustala siC:
— nakaz uzupełnienia drzewostanu wzdłuc alei dojaz-

dowej do pałacu (oznaczonej na rysunku planu jako 
ci>g pieszy),

— wymóg rewaloryzacji parku.
2. Na pozostałych terenach ustala siC równiec ochronC 

starodrzewu z dopuszczeniem ciCć sanitarnych (drzewa 
oznaczone na rysunku).

3. PodjCcie działalnoWci inwestycyjnej na obszarze objCtym 
planem wymaga wykonania inwentaryzacji zieleni. UsuniC-
cie drzew (poza starodrzewem) wymaga uzyskania zgody 
Burmistrza Gminy (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2004 r. Nr 92 
poz. 880 z póan.zm.).

5. Na obszarze objCtym planem ustala siC wymóg uwzglCd-
nienia w zagospodarowaniu terenu udziału powierzchni 
biologicznie czynnej w obrCbie działek budowlanych – mi-
nimum 25% (zgodnie z ustaleniami podanymi w kartach 
terenów zawartych w § 16).

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

§ 8

1. Na obszarze objCtym planem znajduje siC zabytkowy ze-
spół dworsko – parkowy z zachowanym budynkiem pałacu 
(z XIX w), pozostałoWciami dwóch budynków gospodar-
czych (z 2 poł XIX) oraz park.

2. Dla całego obszaru objCtego planem ustala siC strefC ochro-
ny konserwatorskiej; w strefi e ochrony konserwatorskiej 
ustala siC:
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1) ochronC konserwatorsk> historycznej kompozycji prze-
strzennej, historyczn> nawierzchniC (bruk), historyczny 
układ zabudowy, historyczn> zieleM komponowan>, za-
bytkowe (historyczne) budynki, historycznej nawierzchni 
(bruku) oraz inne elementy o wartoWciach historycznych, 
zarówno w czCWci podziemnej jak i nadziemnej;

2) nakaz zachowania starodrzewu (z uwzglCdnieniem 
wymogów podanych w § 7 ust. 1);

3) nakaz rewaloryzacji parku;
4) wymóg dostosowania elementów małej architektury i 

elementów wystroju zewnCtrznego do zabytkowe cha-
rakteru zespołu;

5) zakaz lokalizacji obiektów reklamowych;
6) wymóg uzyskania uzgodnieM właWciwego terenowo kon-

serwatora zabytków, wydawanych zgodnie z przepisami 
szczególnymi dla wszelkich prac budowlanych.

3. Ustala siC ochronC zachowanych w zespole dworsko – par-
kowym zabytkowych (historycznych) budynków oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami:„A”, „B”, „C”, w sposób 
nastCpuj>cy:
1) dla czCWci istniej>cego budynku, oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem „A”:
a) zachowanie w niezmienionej postaci:

— bryły budynku (gabarytów, wysokoWci),
— formy dachu,
— materiału i detalu elewacji,
— rozmieszczenia i wielkoWci otworów okiennych 

i drzwiowych (z dopuszczeniem uzupełnienia 
otworów okiennych i drzwiowych odpowiednio do 
nowej funkcji),

— detalu architektonicznego,
— detalu stolarki okiennej i drzwiowej;

b) dopuszcza siC:
— wprowadzenie lukarn i okien połaciowych,
— wymianC technicznie zucytych elementów bu-

dynków (okien, drzwi, detalu architektonicznego 
itp.) pod warunkiem zachowania niezmienionego 
wygl>du tych elementów;

c) rozbiórka budynku dopuszczalna jest jedynie w wy-
padku zagrocenia cycia lub mienia, po wykonaniu 
orzeczenia technicznego i dokumentacji architek-
toniczno – konserwatorskiej, pod warunkiem uzy-
skania zgody właWciwego konserwatora zabytków; 
obowi>zuje odtworzenie budynku (bryły, elewacji) na 
podstawie w/w dokumentacji z dopuszczeniem zmian 
podanych powycej;

2) dla budynków oznaczonych na rysunku planu symbolem 
„B” i „C”:
a) zachowanie lub odtworzenie (w wypadku rozbiórki):

— historycznej formy budynków (rzutu, wysokoWci, 
k>ta nachylenia dachu) z dopuszczeniem pod-
wycszenia budynków maksymalnie o 1m,

— zachowanie detalu architektonicznego;
b) dopuszcza siC:

— wprowadzenie i dostosowanie rozmieszczenia 
otworów okiennych i drzwiowych do potrzeb 
funkcji mieszkalnej lub usługowej z warunkiem 
nawi>zania formy tych otworów do historycznej 
formy budynku,

— dopuszcza siC budowC antresoli lub dodatkowej 
kondygnacji, pod warunkiem spełnienia wymogów 
podanych w pkt a);

c) rozbiórka budynku dopuszczalna jest jedynie w wy-
padku zagrocenia cycia lub mienia, po wykonaniu 
orzeczenia technicznego i dokumentacji architek-
toniczno – konserwatorskiej, pod warunkiem uzy-
skania zgody właWciwego konserwatora zabytków; 

obowi>zuje odtworzenie budynku (bryły, elewacji) 
na podstawie w/w dokumentacji, z dopuszczeniem 
zmian podanych powycej.

Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni i terenów publicznych

§ 9

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> przestrzenie 
publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wska-
zanych w Studium uwarunkowaM i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy bukowo.

2. Na obszarze objCtym planem terenami do realizacji celów 
publicznych s> tereny oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: 14 W, 15 W, 13 US; 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

§ 10

  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaaniki intensywnoWci terenu dla poszczególnych terenów 
przeznaczonych pod zabudowC, wydzielonych liniami roz-
graniczaj>cymi okreWlono w kartach tych terenów zawartych 
w § 16.

  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 zagroconych osuwaniem siC 
mas ziemnych:

§ 11

1. Grunty rolne przeznaczone na cele nierolnicze w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego.
1) Na obszarze objCtym planem przeznacza siC na cele 

nierolnicze:
a) grunty rolne klasy R III pochodzenia mineralnego 

o powierzchni 0,130 ha; dla gruntów rolnych klasy III 
o powierzchni ponicej 0,50 ha nie jest wymagane uzy-
skanie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze;

b) grunty rolne klasy IV pochodzenia mineralnego 
o powierzchni 0,650 ha; dla gruntów rolnych klasy IV 
o powierzchni ponicej 1,00 ha nie jest wymagane uzy-
skanie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze;

c) grunty rolne klasy V pochodzenia mineralnego 
o powierzchni 5,1883 ha; dla gruntów rolnych tej klasy 
pochodzenia mineralnego nie jest wymagane uzyska-
nie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze;

2) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowC nalecy 
uzyskać decyzjC zezwalaj>c> na wył>czenie gruntów 
z produkcji rolniczej.

2. Tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi: nie wy-
stCpuj> na obszarze objCtym planem.

3. Tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych: nie wy-
stCpuj> na obszarze objCtym planem.

4. Przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1 ZP,U,MW; 3 U,MW,MN; 6 MN; 13 US; 17 KDW; 21 KDW 
przechodz> sieci wodoci>gowe wodoci>gu wiejskiego; 
ustala siC:
1) w zagospodarowaniu tych terenów zachować dostCp do 

sieci, poprzez:
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— zakaz trwałego utwardzania powierzchni (dopuszcza 
siC nawierzchnie utwardzone, rozbieralne),

— zakaz nasadzeM drzew i krzewów w odległoWci mini-
mum 2m od osi sieci;

 Powycsze zapisy nie obowi>zuj> w wypadku przeniesienia 
sieci w teren dróg wewnCtrznych.
2) wszelkie kolizje zabudowy i zainwestowania uzgodnić 

z zarz>dc> sieci.
5. Przez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

13 US, przechodzi sieć kanalizacyjna (odprowadzenie wód 
popłucznych ze stacji uzdatniania wody) – w zagospodaro-
waniu terenu zachować dostCp do sieci, poprzez:
— zakaz trwałego utwardzania powierzchni (dopuszcza siC 

nawierzchnie utwardzone, rozbieralne),
— zakaz nasadzeM drzew i krzewów w odległoWci minimum 

2m od osi sieci;
— zakazy nie obowi>zuj> w wypadku przeniesienia sieci 

w teren dróg wewnCtrznych

§ 12

1. Na obszarze objCtym planem nie ustala siC szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci objC-
tych planem; dopuszcza siC scalenie wydzielonych działek 
i ich podział zgodnie z zasadami podanymi w karatach 
terenów zawartych w paragrafi e 16.

2. Na obszarze objCtym planem ustala siC zasady podziału 
nieruchomoWci według ustaleM zawartych w kartach tere-
nów w paragrafi e 16.

§ 13

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji s> nastCpuj>ce:
1) Ustala siC powi>zanie komunikacyjne terenów objCtych 

planem z drog> publiczn> (drog> gminn> nr 1045029 
– ul. Pałacow>), poprzez:
a) drogi wewnCtrzne, ci>gi pieszo – jezdne, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 16 KDW, 21 KDW, 
powi>zane z ul. Pałacow>;

b) drogi wewnCtrzne, ci>gi pieszo – jezdne, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 17 KDW, 18 KDW, 
19 KDW, 20 KDW – powi>zane z droga wewnCtrzn> 
16 KDW;

3) Minimaln> wymagan> iloWci miejsc parkingowych na 
terenie objCtym planem nalecy ustalić według nastCpu-
j>cych wskaaników:
a) minimum 1 miejsca postojowe/1 mieszkanie w zabu-

dowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) minimum 1 miejsca postojowe/1 mieszkanie w zabu-

dowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
c) minimum 1 miejsce postojowe/50m2 pow. ucytkowej 

usług.
4) Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej poszcze-

gólnych terenów okreWlono w kartach terenów zawartych 
w § 16

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej s> nastCpuj>ce:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodC:

a) zaopatrzenie w wodC z wiejskiej sieci wodoci>gowej, 
poprzez jej rozbudowC;

b) planowan> sieć wodoci>gow> nalecy sytuować 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg lub w terenach zie-
leni urz>dzonej, z uwzglCdnieniem ustaleM zawartych 
w § 7 ust. 1;

c) przy planowaniu sieci wodoci>gowej nalecy uwzglCd-
nić przeciwpocarowe zaopatrzenie wodne;

d) w obrCbie terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 13 US ustala siC rezerwC terenu dla roz-

budowy ujCcia wody (lokalizacji studni) ze strefami 
ochronnymi. Teren ten do czasu wykorzystania na 
rozbudowC ujCcia moce być wykorzystany na funkcje 
sportu i rekreacji z wykluczeniem lokalizacji budyn-
ków;

e) ustala siC mocliwoWć przebudowy istniej>cych sieci 
wodoci>gowych, prowadz>cych pomiCdzy ujCciami 
wody i od ujCcia wody do drogi gminnej i przeniesienie 
ich w drogi wewnCtrzne;

2) W zakresie odprowadzania Wcieków sanitarnych ustala 
siC docelowe odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 
wiejskiej kanalizacji sanitarnej; etapowo, do czasu rea-
lizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siC gromadzenie 
Wcieków do zbiorników szczelnych bezodpływowych;

3) W zakresie odprowadzania wód deszczowych:
a) z dachów budynków: w obrCbie terenu działek bu-

dowlanych lub terenu objCtego inwestycj>;
b) z dróg wewnCtrznych wydzielonych na rysunku planu 

i projektowanych na innych terenach: powierzch-
niowo do kanalizacji deszczowej a nastCpnie do 
odbiornika (cieku, stawu, gruntu); wody opadowe 
przed wprowadzeniem do odbiornika nalecy oczyWcić 
z zanieczyszczeM ropopochodnych i osadów, 
zgodnie z wymogami przepisów odrCbnych; na 
odprowadzenie 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>dze-

nia elektroenergetyczne (trafostacje) na podstawie 
warunków przył>czeniowych wydanych przez do-
stawcC energii; zasilenie obszaru objCtego planem  
w energiC elektryczn> wymaga opracowania kon-
cepcji i jej uzgodnienia w ENERGA GKE SA Zakład 
Kartuzy;

b) projektowan> sieć elektroenergetyczn> nalecy przy-
j>ć jako kablow> (podziemn>), usytuowan> w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg;

c) ustala siC mocliwoWć lokalizacji trafostacji (jako urz>-
dzenia infrastruktury technicznej) na wszystkich tere-
nach przeznaczonych pod zabudowC, oznaczonych 
symbolem: MW, MN,U,US;

d) ustala siC:
— likwidacjC napowietrznej linii energetycznej 15 KV 

lub jej czCWci i zast>pienia jej lini> kablow>;
e) dopuszcza siC:

— mocliwoWć przebudowy istniej>cych linii elek-
troenergetycznych 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: gromadzenie 

i unieszkodliwianie zgodnie z obowi>zuj>cymi prze-
pisami.

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

§ 14

  Na obszarze objCtym planem nie ustala siC sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania 
i ucytkowania terenów.
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Ustalenia dotycz>ce stawek procentowych 
stanowi>cych podstawC do okreWlenia opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust, 4 ustawy

§ 15

  StawkC procentow>, na podstawie której ustala siC opłatC, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, dla poszczególnych terenów 
połoconych na obszarze objCtym planem, okreWlono w kartach 
tych terenów w § 16.

ROZDZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 16

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

1. Karta nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).

 1) SYMBOL TERENU: 1 ZP,U,MW 
 2) POWIERZCHNIA – 1,1522 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 1 ZP,MW,U:

— teren zieleni urz>dzonej (charakterystyka funkcji 
według ustaleM zawartych w § 5 ust. 2 pkt 5),

— usługi – wył>cznie usługi turystyki i gastronomi 
(charakterystyka funkcji według ustaleM zawar-
tych w § 5 ust. 2 pkt 3) – w budynku zabytkowym 
oznaczonym na rysunku planu symbolem „A” 
oraz w  nowej czCWci budynku zlokalizowanej w 
obrysie maksymalnych, nieprzekraczalnych linii 
zabudowy;

— teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(charakterystyka funkcji według ustaleM zawar-
tych w § 5 ust. 2 pkt 1) – w budynku zabytkowym 
oznaczonym na rysunku planu symbolem „A” 
oraz w nowej czCWci budynku zlokalizowanej w 
obrysie maksymalnych, nieprzekraczalnych linii 
zabudowy;

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu te-

ren zalicza siC do terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej;

b) teren stanowi park podworski z budynkiem dawnego 
dworu – obowi>zuj> ustalenia podane w § 8 ust. 1;

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 
70% powierzchni terenu;

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony konser-

watorskiej zabytkowego zespołu dworsko – parkowe-
go – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

b) w obrCbie terenu znajduje siC budynek zabytkowy, 
oznaczony na rysunku planu symbolem „A” – dla 
budynku obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 3;

c) forma nowego budynku musi nawi>zywać do formy 
budynku zabytkowego oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „A” – według ustaleM podanych w 
pkt 7)a) karty terenu;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaanik zabudowy: nie ustala siC – zabudowa wy-
ł>cznie:
— w obrysie istniej>cego budynku oznaczonego 

na rysunku planu na rysunku planu symbolem 

„A” oraz w obrysie wyznaczonym maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla kondyg-
nacji nadziemnych i podziemnych, oznaczonymi 
na rysunku planu,

— dodatkowo dopuszcza siC lokalizacjC jednej altany 
w obrCbie terenu parkowego;

b) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: jak 
na rysunku planu;

c) obowi>zuj>ce linie zabudowy: jak an rysunku pla-
nu;

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) usytuowanie budynku:

— dopuszcza siC lokalizacjC nowego budynku jako 
dobudowC skrzydła zachodniego do budynku 
zabytkowego oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem „A”, w obrysie wyznaczonym maksymalnymi   
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, kalenica 
nowego budynku prostopadła do kalenicy budynku 
„A” (kierunek usytuowania kalenicy oznaczony na 
rysunku planu);

b) dopuszczalne gabaryty budynku:
— budynek oznaczony na rysunku planu symbolem 

„A”: bez zmian gabarytów, według ustaleM zawar-
tych w § 8 ust. 3, pkt 1,

— wysokoWć nowego budynku: 3 kondygnacje nad-
ziemne (w tym wymagane poddasze), wysokoWć 
kalenicy jak w budynku „A”, z dopuszczeniem 
obnicenia wysokoWci do kalenicy o 1m; wysokoWć 
do okapu jak w budynku „A”, z dopuszczeniem 
obnicenia wysokoWci do okapu o 0,5 m, dopuszcza 
siC podpiwniczenie budynku,

— dla altany ustala siC: wysokoWć 1 kondygnacje 
nadziemna, wysokoWć do okapu do 3m, wysokoWć 
kalenicy (lub szczytu dachu) do 5m;

c) rodzaj dachu:
— dla nowego budynku (dobudowanego skrzydła 

zachodniego): dwuspadowy lub wielospadowy 
o k>cie nachylenia jak w budynku zabytkowym 
„A”,

— kalenica usytuowana w osi budynku,
— dopuszcza siC umieszczenie lukarn i okien poła-

ciowych,
— dla altany ustala siC: dach wielospadowy o k>cie 

nachylenia do 40o, pokrycie dachu – nie ustala 
siC;

d) elewacji i dachu:
— kolorystyka elewacji: odcienie koloru becowego,
— w elewacji zastosować: gzymsy nadokienne, opas-

ki okienne, boniowania jak w budynku zabytkowym 
„A”,

— poziom parapetu okien i wielkoWć okien jak 
w budynku zabytkowym „A”,

— poziom parteru jak w budynku zabytkowym „A”,
— pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> w kolorze 

czerwonym;
8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-

LANE: nie dopuszcza siC podziału terenu na działki 
budowlane;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd:

— od drogi publicznej – ulicy Pałacowej bezpoWrednio 
lub drog> wewnCtrzn> 16 KDW i 18 KDW;

b) wymagania parkingowe – według ustaleM podanych 
§ 13 ust. 1 pkt 3;

c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 
§ 13 ust. 2;

10) INNE ZAPISY:
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a) zakaz wprowadzania ogrodzeM wewn>trz terenu, 
dopuszczone ogrodzenia zewnCtrzne metalowe 
(kute) do wysokoWci 1,20m – wył>cznie po granicach 
obszaru objCtego planem,

b) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić ci>g pieszy 
– o nawierzchni cwirowej lub utwardzony kamienie-
niem (w miejscu oznaczonym na rysunku planu) z 
dopuszczeniem dojazdu po tym ci>gu);

c) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić ci>g pieszy 
nieutwardzony- o nawierzchni cwirowej lub utwardzo-
ny kamienieniem (w miejscu oznaczonym na rysunku 
planu) z dopuszczeniem dojazdu po tym ci>gu);

a) przez teren przechodz> sieci wodoci>gowe wodoci>-
gu wiejskiego– w zagospodarowaniu terenu zacho-
wać dostCp do sieci, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w § 11 ust. 4;

11) STAWKA PROCENTOWA: 30,00%.
2. Karta nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).
1) SYMBOL TERENU: 2 U,MN

3 U, MW, MN 2) POWIERZCHNIA — 0,2592 ha
— 0,3347ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 2 U,MN:

— usługi – wył>cznie usługi turystyki i gastronomi 
(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych 
w § 5 ust. 2 pkt 3),

— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– szeregowej (charakterystyka funkcji według 
ustaleM zawartych w § 5 ust. 2 pkt 2);

b) teren 3 U, MW,MN:
— usługi (charakterystyka funkcji według ustaleM 

zawartych w § 5 ust. 2 pkt 3);
— teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych 
w § 5 ust. 2 pkt 1),

— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– szeregowej (charakterystyka funkcji według 
ustaleM zawartych w § 5 ust. 2 pkt 2),

— dopuszcza siC budynek administracyjno – gospo-
darczy obsługi osiedla;

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu te-

ren zalicza siC do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 
40% powierzchni działki budowlanej lub terenu ob-
jCtego inwestycj>;

c) tereny połocone s> w bezpoWrednim s>siedztwie 
parku podworskiego – obowi>zuj> ustalenia podane 
w § 5. ust. 1;

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren 2 U,MN:

— teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony 
konserwatorskiej zabytkowego zespołu dworsko 
– parkowego – obowi>zuj> ustalenia zawarte 
w § 8. ust. 2,

— w obrCbie terenu znajduje siC budynek zabytkowy, 
oznaczony na rysunku planu symbolem „B” – dla 
budynku obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8. 
ust. 3;

b) teren 3 U,MW,MN:
— teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony 

konserwatorskiej zabytkowego zespołu dworsko 
– parkowego – obowi>zuj> ustalenia zawarte 
w § 8 ust. 2,

— w obrCbie terenu znajduje siC budynek zabytkowy, 
oznaczony na rysunku planu symbolem „C” – dla 
budynku obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8. 
ust. 3;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaanik zabudowy:

— teren 2 U,MN: nie ustala siC, w obrCbie terenu 
wył>cznie po obrysie budynku zabytkowego ozna-
czonego na rysunku planu symbolem „B”,

— teren 3 U, MW,MN: w obrCbie terenu wył>cznie 
po obrysie budynku zabytkowego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem „C”,

b) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy:
— teren 2 U,MN: nie ustala siC, zabudowa wył>cznie 

w obrysie zabytkowego budynku, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem „B”,

— teren 3 U, MW,MN: nie ustala siC, zabudowa 
wył>cznie w obrysie zabytkowego budynku, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem „C”;

c) obowi>zuj>ce linie zabudowy: nie ustala siC;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:

— obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8. ust. 3,
— dopuszcza siC podpiwniczenie budynków;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki: nie dopuszcza siC podziału 

terenu na działki budowlane;
b) linie podziału na działki: nie dopuszcza siC podziału 

terenu na działki budowlane;
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:

a) drogi – dojazd:
— teren 2 U, MN: od drogi publicznej – ulicy Pałaco-

wej, drog> wewnCtrzn> 16 KDW i 18 KDW,
— teren 3 U,MW,MN: od drogi publicznej – ulicy 

Pałacowej, drog> wewnCtrzn> 16 KDW;
b) wymagania parkingowe – według ustaleM podanych 

§ 13 ust. 1 pkt 3;
c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 

§ 13 ust. 2;
10) INNE ZAPISY:

b) teren 2 U,MN:
— zakaz wprowadzania ogrodzeM wewnCtrznych, 

dopuszcza siC ogrodzenia zewnCtrzne po granicy 
obszaru objCtego planem – metalowe (kute) do 
wysokoWci 1,20 metra;

c) teren 3 U, MW,MN:
— zakaz wprowadzania ogrodzeM wewnCtrznych, 

dopuszcza siC ogrodzenia zewnCtrzne po granicy 
obszaru objCtego planem – metalowe (kute) do 
wysokoWci 1,20 metra,

— przez teren przechodz> sieci wodoci>gowe wodo-
ci>gu wiejskiego (oznaczone na rysunku planu) 
– w zagospodarowaniu terenu zachować dostCp 
do sieci, zgodnie z ustaleniami podanymi w § 11 
ust. 5;

11) STAWKA PROCENTOWA: 30,00%.
3. Karta nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).
1) SYMBOL TERENU: 4 MN 
                   5 MN 
2) POWIERZCHNIA  – 0,0433 ha

              – 0,9440 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 4 MN:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– wolnostoj>cej, wyklucza siC lokalizacjC garacu 
wolnostoj>cego i dobudowanego do budynku 
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mieszkalnego (charakterystyka funkcji według 
ustaleM zawartych w § 5 ust. 2 pkt 2),

— dopuszcza siC budynek administracyjno – gospo-
darczy obsługi osiedla;

b) teren 5 MN:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– wolnostoj>cej lub blianiaczej, wyklucza siC lo-
kalizacjC garacu wolnostoj>cego (charakterystyka 
funkcji według ustaleM zawartych w § 5 ust. 2 
pkt 2);

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu te-

ren zalicza siC do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 
25% powierzchni działki budowlanej;

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren 4 MN:

— teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony 
konserwatorskiej zabytkowego zespołu dworsko 
– parkowego – obowi>zuj> ustalenia zawarte 
w § 8. ust. 2;

b) teren 5 MN:
— teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony 

konserwatorskiej zabytkowego zespołu dworsko 
– parkowego – obowi>zuj> ustalenia zawarte 
w § 8 ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaanik zabudowy: do 40%;
b) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: jak 

na rysunku planu;
c) obowi>zuj>ce linie zabudowy: nie ustala siC;

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) usytuowanie budynków:

— teren 4 MN: dłucszym bokiem i kalenic> główn> 
równolegle do linii rozgraniczaj>cej z terenem 
drogi – ulicy Pałacowej;

— teren 5 MN: dłucszym bokiem i kalenic> główn> 
równolegle do linii rozgraniczaj>cej z terenem 
drogi – ulicy Pałacowej;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
— teren 4 MN: wysokoWć 2 kondygnacje nadziemne 

(w tym wymagane poddasze), wysokoWć do okapu 
do 5m, wysokoWć kalenicy do 9 m; poziom posa-
dowienia parteru do 0,60m nad poziomem terenu 
w rejonie głównego wejWcia do budynku,

— dopuszcza siC podpiwniczenie budynków;
— teren 5 MN: wysokoWć 2 kondygnacje nadziemne 

(w tym wymagane poddasze), wysokoWć do okapu 
do 5m, wysokoWć kalenicy do 9 m; poziom posa-
dowienia parteru do 0,60m nad poziomem terenu 
w rejonie głównego wejWcia do budynku,

— dopuszcza siC podpiwniczenie budynków;
c) rodzaj dachu: dachy dwuspadowe o k>cie nachylenia 

40o, kalenica usytuowana w osi budynku, pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn>;

d) materiał elewacji: tynk w odcieniach koloru becowego, 
kamieM naturalny, okładzina ceramiczna;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki:

— teren 4 MN: nie dopuszcza siC podziału teren na 
działki budowlane,

— teren 5 MN: minimum 500 m2;
b) linie podziału na działki:

— teren 4 MN: nie dopuszcza siC podziału terenu na 
działki budowlane,

— teren 5 MN: prostopadłe do linii rozgraniczaj>cej 
z terenem 6 MN;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd:

— teren 4 MN: od drogi publicznej – od ulicy Pałaco-
wej i drogi wewnCtrznej 16 KDW,

— teren 5 MN: od drogi publicznej – od ulicy Pałaco-
wej;

b) wymagania parkingowe – według ustaleM podanych 
§ 13 ust. 1 pkt 3;

c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 
§ 13 ust. 2;

10) INNE ZAPISY:
a) zakaz wprowadzania ogrodzeM pełnych i ogrodzeM z 

siatki, dopuszczone ogrodzenia metalowe (kute), do 
wysokoWci 1,20m;

11) STAWKA PROCENTOWA: 30,00%.
4. Karta nr 4 do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).
1) SYMBOL TERENU: 6 MN
2) POWIERZCHNIA – 0,2793 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– szeregowej, wyklucza siC lokalizacjC garacy wol-
nostoj>cych (charakterystyka funkcji według ustaleM 
zawartych w § 5 ust. 2 pkt 2);

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu te-

ren zalicza siC do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 
30% powierzchni działki budowlanej;

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony konser-

watorskiej zabytkowego zespołu dworsko – parkowe-
go – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaanik zabudowy: do 30%;
b) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: jak 

na rysunku planu;
c) obowi>zuj>ce linie zabudowy: jak na rysunku pla-

nu;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:

a) usytuowanie budynków:
— dłucszym bokiem i kalenic> główn> równolegle do 

linii rozgraniczaj>cej z terenem 17 KDW,
b) dopuszczalne gabaryty budynku:

— wysokoWć 2 kondygnacje nadziemne (w tym 
wymagane poddasze), wysokoWć kalenicy do 10 
m; poziom posadowienia parteru do 0,60m nad 
poziomem terenu w rejonie głównego wejWcia do 
budynku,

— obowi>zuje jednolita forma budynków dla całego 
terenu,

— dopuszcza siC podpiwniczenie budynków;
c) rodzaj dachu: dachy dwuspadowe o k>cie nachylenia 

w przedziale od 25o do 30o, kalenica usytuowana 
w osi budynku, równolegle do linii rozgraniczaj>cej 
z terenem 17 KDW, pokrycie dachu dachówk> ce-
ramiczn>;

d) materiał elewacji: tynk w odcieniach koloru becowego, 
kamieM naturalny, okładzina ceramiczna;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE: nie dopuszcza siC podziału terenu na działki 
budowlane;
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9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd:

— od drogi publicznej – od ulicy Pałacowej, drog> 
wewnCtrzn> 16 KDW i 17 KDW;

b) wymagania parkingowe – według ustaleM podanych 
§ 13 ust. 1 pkt 3;

c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 
§ 13 ust. 2;

10) INNE ZAPISY:
a) zakaz wprowadzania ogrodzeM wewnCtrznych peł-

nych i ogrodzeM z siatki, dopuszczone ogrodzenia 
zewnCtrzne metalowe (kute), do wysokoWci 1,20m;

b) teren 6 MN: przez teren przechodz> sieci wodoci>gu 
wiejskiego, prowadz>cego od terenu 15 W do terenu 
14 W – w zagospodarowaniu terenu zachować dostCp 
do sieci, zgodnie z ustaleniami podanymi w § 11 
ust. 4;

11) STAWKA PROCENTOWA: 30,00%.
5. Karta nr 5 do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).
1) SYMBOL TERENU: 7 MN

8 MN 2) POWIERZCHNIA — 0,3005 ha
— 0,4179 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 7 MN:

— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– wolnostoj>cej lub blianiaczej, wyklucza siC lo-
kalizacjC garacy wolnostoj>cych, dopuszcza siC 
lokalizacjC garacy dobudowanych do budynków 
mieszkalnych (charakterystyka funkcji według 
ustaleM zawartych w § 5 ust. 2 pkt 2);

b) teren 8 MN:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– wolnostoj>cej lub blianiaczej, dopuszcza siC 
lokalizacjC garacy dobudowanych do budynków 
mieszkalnych (charakterystyka funkcji według 
ustaleM zawartych w § 5 ust. 2 pkt 2);

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu te-

ren zalicza siC do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 
30% powierzchni działki budowlanej;

c) teren 7 MN: wymóg zachowania starodrzewu w za-
chodniej czCWci działki, dopuszcza siC ciCcia sanitarne 
(drzewa oznaczone na rysunku planu);

d) teren 8 MN: w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić 
urz>dzenie terenu połoconego wzdłuc zachodniej 
granicy terenu na teren zieleni krajobrazowej (w 
miejscu oznaczonym na rysunku planu);

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren 7 MN:

— teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony 
konserwatorskiej zabytkowego zespołu dworsko 
– parkowego – obowi>zuj> ustalenia zawarte 
w § 8 ust. 2;

b) teren 8 MN:
— teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony 

konserwatorskiej zabytkowego zespołu dworsko 
– parkowego – obowi>zuj> ustalenia zawarte 
w § 8. ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaanik zabudowy: do 30%;
b) teren 7 MN:

— maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: 
jak na rysunku planu,

— obowi>zuj>ce linie zabudowy: jak na rysunku 
planu;

c) teren 8 MN:
— maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: 

jak na rysunku planu,
— obowi>zuj>ce linie zabudowy: jak na rysunku 

planu;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:

a) usytuowanie budynków:
— teren 7 MN: działki przyległe do drogi wewnCtrznej 

16 KDW – dłucszym bokiem i kalenic> główn> 
równolegle do linii rozgraniczaj>cej z terenem 16 
KDW; działki przyległe do drogi wewnCtrznej 18 
KDW  

— dłucszym bokiem i kalenic> główn> równolegle do 
linii rozgraniczaj>cej z terenem 18 KDW;

— teren 8 MN: dłucszym bokiem i kalenic> główn> 
równolegle do linii rozgraniczaj>cej z terenem 19 
KDW;

b) dopuszczalne gabaryty budynku:
— teren 7 MN: wysokoWć 2 kondygnacje nadziemne 

(w tym wymagane poddasze), wysokoWć do okapu 
do 5m, wysokoWć kalenicy do 10m; poziom posa-
dowienia parteru do 0,60m nad poziomem terenu 
w rejonie głównego wejWcia do budynku,

— dopuszcza siC podpiwniczenie budynków;
— teren 8 MN: wysokoWć 2 kondygnacje nadziemne 

(w tym wymagane poddasze), wysokoWć do okapu 
do 5m, wysokoWć kalenicy do 10m; poziom posa-
dowienia parteru do 0,60m nad poziomem terenu 
w rejonie głównego wejWcia do budynku,

— dopuszcza siC podpiwniczenie budynków;
c) rodzaj dachu: dachy dwuspadowe o k>cie nachylenia 

40o, kalenica usytuowana w osi budynku, pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn>;

d) materiał elewacji: tynk w odcieniach koloru becowego, 
kamieM naturalny, okładzina ceramiczna;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki:

— teren 7 MN: dla zabudowy wolnostoj>cej mini-
mum 600 m2, dla zabudowy blianiaczej minimum 
400 m2;

— teren 8 MN: dla zabudowy wolnostoj>cej mini-
mum 600 m2; dla zabudowy blianiaczej minimum 
400m2;

b) linie podziału na działki:
— teren 7 MN: prostopadłe do linii rozgraniczaj>cej 

z terenem 16 KDW;
— teren 8 MN: prostopadłe do linii rozgraniczaj>cej 

z terenem 19 KDW;
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:

a) drogi – dojazd:
— teren 7 MN: od drogi publicznej – od ulicy Pałaco-

wej, drog> wewnCtrzn> 16 KDW i 18 KDW,
— teren 8 MN: od drogi publicznej – od ulicy Pa-
łacowej, drog> wewnCtrzna 16 KDW, 18 KDW 
i 19 KDW;

b) wymagania parkingowe – według ustaleM podanych 
§ 13 ust. 1 pkt 3;

c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 
§ 13 ust. 2;

10) INNE ZAPISY:
a) zakaz wprowadzania ogrodzeM pełnych i ogrodzeM 

z siatki, dopuszczone ogrodzenia metalowe (kute) 
do wysokoWci 1,20m;

11) STAWKA PROCENTOWA: 30,00%.
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6. Karta nr 6 do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).
1) SYMBOL TERENU:  9 MN         10 MN       11 MN 
2) POWIERZCHNIA     0,3518 ha  0,3857 ha   0,2204
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 9 MN:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– wolnostoj>cej; dopuszcza siC lokalizacjC gara-
cy dobudowanych do budynków mieszkalnych 
(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych 
w § 5 ust. 2 pkt 2);

b) teren 10 MN:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– wolnostoj>cej; dopuszcza siC lokalizacjC gara-
cy dobudowanych do budynków mieszkalnych 
(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych 
w § 5 ust. 2 pkt 2);

c) teren 11 MN:
— teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– wolnostoj>cej; dopuszcza siC lokalizacjC gara-
cy dobudowanych do budynków mieszkalnych 
(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych 
w § 5 ust. 2 pkt 2);

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu tere-

ny zaliczaj> siC do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 
30% powierzchni działki budowlanej;

c) teren 9 MN: w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić 
urz>dzenie terenu połoconego wzdłuc północnej linii 
rozgraniczaj>cej terenu na teren zieleni krajobrazowej 
niskiej (w miejscu oznaczonym na rysunku planu);

d) teren 11 MN: w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić 
urz>dzenie terenu połoconego wzdłuc wschodniej 
granicy terenu na teren zieleni krajobrazowej wysokiej 
(w miejscu oznaczonym na rysunku planu);

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) tereny połocone s> w obrCbie strefy ochrony konser-

watorskiej zabytkowego zespołu dworsko
— parkowego – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 

ust. 2;
6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE:

a) wskaanik zabudowy: do 30%;
b) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: jak 

na rysunku planu;
c) obowi>zuj>ce linie zabudowy:

— teren 9 MN: nie ustala siC,
— teren 10 MN: jak na rysunku planu,
— teren 11 MN: nie ustala siC;

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) usytuowanie budynków:

— teren 9 MN: dłucszym i kalenic> główn> bokiem 
równolegle do linii rozgraniczaj>cej z terenem 
20 KDW,

— teren 10 MN: dłucszym bokiem i kalenic> główn> 
równolegle do linii rozgraniczaj>cej z terenem 
19 KDW,

— teren 11 MN: dłucszym bokiem i kalenic> główn> 
równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczaj>cej 
z terenem 18 KDW;

b) dopuszczalne gabaryty budynków:
— wysokoWć 2 kondygnacje nadziemne (w tym wy-

magane poddasze), wysokoWć do okapu do 5m, 
wysokoWć kalenicy do 10m; poziom posadowienia 
parteru do 0,60m nad poziomem terenu w rejonie 
głównego wejWcia do budynku; dopuszcza siC 
podpiwniczenie budynków;

c) rodzaj dachu: dachy dwuspadowe o k>cie nachylenia 
40o, kalenica usytuowana w osi budynku, pokrycie 
dachu dachówk> ceramiczn>;

d) materiał elewacji: tynk w odcieniach koloru becowego, 
kamieM naturalny, okładzina ceramiczna;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki:

— teren 9 MN: minimum 600 m2,
— teren 10 MN: minimum 600 m2,
— teren 9 MN: minimum 600 m2;

b) linie podziału na działki:
— teren 9 MN: prostopadłe do linii rozgraniczaj>cej 

z terenem 20 KDW,
— teren 10 MN: prostopadłe do linii rozgraniczaj>cej 

z terenem 19 KDW,
— teren 11MN: prostopadłe do linii rozgraniczaj>cej 

z terenem 18 KDW na odcinku przyległym do 
terenu 11 MN;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd:

— teren 9 MN: od drogi publicznej – od ulicy Pała-
cowej, drogami wewnCtrznymi, zjazd na działki 
z drogi wewnCtrznej 20 KDW,

— teren 10 MN: od drogi publicznej – ulicy Pałacowej, 
drogami wewnCtrznymi, zjazd na działki z drogi 
wewnCtrznej 19 KDW,

— teren 11 MN: od drogi publicznej – ulicy Pałacowej, 
drogami wewnCtrznymi, zjazd na działki z drogi 
wewnCtrznej 18 KDW;

b) wymagania parkingowe – według ustaleM podanych 
§ 13 ust. 1 pkt 3;

c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 
§ 13 ust. 2;

10) INNE ZAPISY:
a) zakaz wprowadzania ogrodzeM pełnych i ogrodzeM

z siatki, dopuszczone ogrodzenia metalowe (kute) 
do wysokoWci 1,20 m;

11) STAWKA PROCENTOWA: 30%.
8. Karta nr 8 do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).
1) SYMBOL TERENU: 12 ZP
2) POWIERZCHNIA      – 1,0184 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zieleni urz>dzonej (charakterystyka funkcji 
według ustaleM zawartych w § 3 ust. 2 pkt 5) ;

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 

zalicza siC do terenów rekreacyjno – wypoczynko-
wych poza miastem;

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: 100% po-
wierzchni terenu;

c) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić zagospo-
darowanie terenu połoconego wzdłuc północnej 
granicy i wschodniej granicy na zieleM krajobrazow> 
(w miejscu oznaczonym na rysunku planu);

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony konser-
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watorskiej zabytkowego zespołu dworsko – parkowe-
go – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaanik zabudowy: nie ustala siC; dopuszcza siC 

lokalizacjC maksymalnie dwóch altan o powierzchni 
zabudowy do 25 m2 kacda;

b) linie zabudowy: nie ustala siC;
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:

a) usytuowanie budynków: nie ustala siC;
b) dopuszczalne gabaryty budynku (dla altan):

— wysokoWć 1 kondygnacje nadziemna, wysokoWć 
do okapu do 3m, wysokoWć kalenicy (lub szczytu 
dachu) do 5m,

— poziom posadowienia parteru do 0,30m nad po-
ziomem terenu,

— nie dopuszcza siC podpiwniczenia;
c) rodzaj dachu: dach wielospadowy o k>cie nachylenia 

do 40o, pokrycie dachu nie ustala siC;
d) materiał elewacji: nie ustala siC;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki: nie dopuszcza siC podziału 

terenu na działki;
b) linie podziału na działki: nie ustala siC;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej – od ulicy Pałaco-

wej, drogami wewnCtrznymi, zjazd z drogi wewnCtrz-
nej 18 KDW;

b) wymagania parkingowe: nie dopuszcza siC lokalizacji 
parkingów;

c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 
§ 13 ust. 2;

10) INNE ZAPISY:
a) zakaz wprowadzania ogrodzeM wewnCtrznych oraz 

zewnCtrznych wzdłuc terenu 18 KDW i 19 KDW;
11) STAWKA PROCENTOWA: 30%.

9. Karta nr 9 do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).
1) SYMBOL TERENU: 13 US
2) POWIERZCHNIA – 0,7543 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 13 US: teren sportu i rekreacji (charaktery-
styka funkcji według ustaleM zawartych w § 3 ust. 2 
pkt 4);

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) teren 13 US:

— pod wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu 
teren zalicza siC do terenów rekreacyjno – wypo-
czynkowych poza miastem,

— powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 
80% powierzchni terenu;

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony konser-

watorskiej zabytkowego zespołu dworsko – parkowe-
go – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaanik zabudowy:

— teren 13 US: maksymalnie 10% powierzchni tere-
nu;

b) linie zabudowy:
— maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 

jak na rysunku planu; linie nie dotycz> obiektów 
i urz>dzeM zaopatrzenia w wodC, dla których wy-
znaczono teren w czCWci północnej (oznaczony na 
rysunku planu);

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) usytuowanie budynków: lokalizacja budynków dłuc-

szym bokiem prostopadle do linii rozgraniczaj>cej 
terenu od strony wschodniej (stanowi>cej granice 
obszaru objCtego planem);

b) dopuszczalne gabaryty budynku: wysokoWć 1 kon-
dygnacje nadziemna, wysokoWć kalenicy (lub szczytu 
dachu) do 8 m, poziom posadowienia parteru do 
0,30m nad poziomem terenu, nie dopuszcza siC 
podpiwniczenia;

c) rodzaj dachu: dach dwuspadowy o k>cie nachylenia 
w przedziale od 30o do 40o; pokrycie dachu nie ustala 
siC;

d) materiał elewacji: tynk w odcieniach koloru becowego, 
kamieM naturalny, okładzina ceramiczna;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki: nie dopuszcza siC podziału 

terenu na działki budowlane;
b) linie podziału na działki: nie ustala siC;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej – od ulicy Pałaco-

wej, oraz od drogi wewnCtrznej 21 KDW;
b) wymagania parkingowe: nie ustala siC;
c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 

§ 13 ust. 2;
10) INNE ZAPISY:

a) zakaz wprowadzania ogrodzeM wewnCtrznych, do-
puszczone ogrodzenia zewnCtrzne metalowe (kute) 
oraz z siatki;

a) przez teren przechodz> sieci wodoci>gowe wodo-
ci>gu wiejskiego (oznaczone na rysunku planu) – 
w zagospodarowaniu terenu zachować dostCp do sie-
ci, zgodnie z ustaleniami podanymi w § 11 ust. 4;

b) przez teren przechodz> sieci kanalizacyjne (odpro-
wadzenie wód popłucznych ze stacji wodoci>gowej) 
– w zagospodarowaniu terenu zachować dostCp 
do sieci, zgodnie z ustaleniami podanymi w § 11 
ust. 5;

c) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić rezerwC te-
renu dla rozbudowy ujCcia wody (lokalizacjC studni), 
zgodnie z ustaleniami podanymi w § 13 ust. 1, lit.d;

d) w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić mocliwoWć 
lokalizacji w południowo – wschodniej czCWci terenu 
przepompowni Wcieków;

11) STAWKA PROCENTOWA: 0%.
10. Karta nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zespołu dworsko – parkowego 
w Małkowie (gmina bukowo).

1) SYMBOL TERENU:     14 W       15 W
2) POWIERZCHNIA     0,1485 ha      0,0480 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 14 W: teren infrastruktury technicznej – zaopa-
trzenie w wodC, wyklucza siC lokalizacjC budynków 
(charakterystyka funkcji według ustaleM zawartych 
w § 3 ust. 2 pkt 6);

b) teren 14 W: teren infrastruktury technicznej – za-
opatrzenie w wodC (charakterystyka funkcji według 
ustaleM zawartych w § 3 ust. 2 pkt 6);

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziom dopuszczalnego hałasu: nie ustala siC;
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna:

— teren 14 W: minimum 30% powierzchni terenu,
— teren 15 W: minimum 60% powierzchni terenu,
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5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) tereny połocone s> w obrCbie strefy ochrony konser-

watorskiej zabytkowego zespołu dworsko – parkowe-
go – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaanik zabudowy:

— teren 14 W: maksymalnie 60% powierzchni tere-
nu

— teren 15 W: nie ustala siC
b) linie zabudowy: nie ustala siC;

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) usytuowanie budynków:

— teren 14 W: nie ustala siC,
— teren 15 W: nie ustala siC;

b) dopuszczalne gabaryty budynku:
— teren 14 W: wysokoWć 1 kondygnacja nadziem-

na, wysokoWć do okapu do 3.5 m., wysokoWć do 
kalenicy do 5 m., dopuszcza siC podpiwniczenie 
budynku,

— teren 15 W: nie ustala siC, nie dopuszcza siC 
lokalizacji budynków;

c) rodzaj dachu: dach wielospadowy lub dwuspadowy 
o k>cie nachylenia do 40o; pokrycie dachu nie ustala 
siC;

d) materiał elewacji: tynk w odcieniach koloru becowego, 
kamieM naturalny, okładzina ceramiczna;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki:

— teren 14 W: nie dopuszcza siC podziału terenu na 
działki budowlane,

— teren 15 W: nie dopuszcza siC podziału terenu na 
działki budowlane,

b) linie podziału na działki: nie ustala siC;
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:

a) drogi – dojazd:
— teren 14 W: od drogi publicznej – ulicy Pałacowej, 

drog> wewnCtrzn> 21 KDW;
— teren 15 W: od drogi publicznej – ulicy Pałaco-

wej;
b) wymagania parkingowe: nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów;
c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 

§ 13 ust. 2;
10) INNE ZAPISY: nie ustala siC;
11) STAWKA PROCENTOWA: 0%.

11. Karta nr 11 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla zespołu dworsko – parkowego 
w Małkowie (gmina bukowo).

 1) SYMBOL TERENU:   16 KDW           17 KDW
 2) POWIERZCHNIA     0,1306 ha        0,0583 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 16 KDW: teren dróg wewnCtrznych, ci>g pie-
szo-jezdny; szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
zmienna: w czCWci północnej minimum 9m, w czCWci 
południowej minimum 8m (charakterystyka funkcji 
według ustaleM zawartych w § 3 ust. 2 pkt 8);

b) teren 17 KDW: dróg wewnCtrznych: ci>g pieszo- jezd-
ny; szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna: 
w czCWci zachodniej minimum 8m; na zakoMczeniu 
w czCWci wschodniej lokalizacja zatoczki do zawra-
cania o wymiarach jak na rysunku planu (charakte-
rystyka funkcji według ustaleM zawartych w § 3 ust. 2 
pkt 8);

 

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziom dopuszczalnego hałasu: nie ustala siC;
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie ustala 

siC;
c) teren 16 KDW: wymóg zachowania starodrzewu, 

dopuszcza siC ciCcia sanitarne (drzewa oznaczone 
na rysunku planu);

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) tereny połocone s> w obrCbie strefy ochrony konser-

watorskiej zabytkowego zespołu dworsko – parkowe-
go – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE: nie 
ustala siC;

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: nie ustala 
siC, nie dopuszcza siC lokalizacji budynków;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki: nie dopuszcza siC podziału 

terenu na działki budowlane,
b) linie podziału na działki: nie ustala siC;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej – ulicy Pałaco-

wej;
b) wymagania parkingowe: nie dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów;
c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 

§ 13 ust. 2;
10) INNE ZAPISY:

a) teren 16 KDW: przez teren przechodzi sieć wodoci>-
gowa wodoci>gu wiejskiego (oznaczone na rysunku 
planu) – w zagospodarowaniu terenu zachować 
dostCp do sieci, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w § 11 ust. 4;

b) teren 17 KDW: przez teren przechodzi sieć wodoci>-
gowa wodoci>gu wiejskiego (oznaczone na rysunku 
planu) – w zagospodarowaniu terenu zachować 
dostCp do sieci, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w § 11 ust. 4;

11) STAWKA PROCENTOWA: 0%.
12. Karta nr 12 do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zespołu dworsko – parkowego 
w Małkowie (gmina bukowo).

 1) SYMBOL TERENU:    18 KDW       19 KDW
   2) POWIERZCHNIA        0,2291 ha    0,2993 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 18 KDW: teren dróg wewnCtrznych, ci>g pie-

szo-jezdny; szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
zmienna – w czCWci zachodniej minimum 15m, 
w czCWci Wrodkowej i wschodniej minimum 8m; na 
zakoMczeniu w czCWci północno – wschodniej za-
toczka do zawracania o wymiarach 12m x 12m – jak 
na rysunku planu (charakterystyka funkcji według 
ustaleM zawartych w § 3 ust. 2 pkt 8);

b) teren 19 KDW: teren dróg wewnCtrznych, ci>g pie-
szo- jezdny; w zagospodarowaniu terenu uwzglCdnić: 
ogólnodostCpny plac, miejsca postojowe, zieleM; 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum
34 m (charakterystyka funkcji według ustaleM zawar-
tych w § 3 ust. 2 pkt 8);

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziom dopuszczalnego hałasu: nie ustala siC;
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie ustala 

siC;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 

I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
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a) tereny połocone s> w obrCbie strefy ochrony konser-
watorskiej zabytkowego zespołu dworsko – parkowe-
go – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE: nie 
ustala siC;

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) dla trafostacji ustala siC:

— rodzaj dachu: dach wielospadowy lub dwuspadowy 
o k>cie nachylenia do 40o; pokrycie dachu nie 
ustala siC;

— materiał elewacji: tynk w odcieniach koloru beco-
wego, kamieM naturalny, okładzina ceramiczna;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki: nie dopuszcza siC podziału 

terenu na działki budowlane,
b) linie podziału na działki: nie ustala siC;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej – ulicy Pałacowej 

drog> wewnCtrzn> 16 KDW;
b) wymagania parkingowe: dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów;
c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 

§ 13 ust. 2;
10) INNE ZAPISY: nie ustala siC;
11) STAWKA PROCENTOWA: 0%.

13. Karta nr 13 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla zespołu dworsko – parkowego w 
Małkowie (gmina bukowo).

1) SYMBOL TERENU: 20 KDW
2) POWIERZCHNIA — 0,0900 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 20 KDW: teren dróg wewnCtrznych, ci>g 

pieszo- jezdny; szerokoWć w liniach rozgranicza-
j>cych minimum 8m, na zakoMczeniu w czCWci 
wschodniej i zachodniej zatoczka do zawracania 
o wymiarach minimum12m x 12m, jak na rysunku 
planu;(charakterystyka funkcji według ustaleM zawar-
tych w § 3 ust. 2 pkt 8);

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziom dopuszczalnego hałasu: nie ustala siC;
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie ustala 

siC;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 

I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) teren połocony jest w obrCbie strefy ochrony konser-

watorskiej zabytkowego zespołu dworsko – parkowe-
go – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE: nie 
ustala siC, nie dopuszcza siC lokalizacji budynków;

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: nie ustala 
siC, nie dopuszcza siC lokalizacji budynków;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki: nie dopuszcza siC podziału 

terenu na działki budowlane;
b) linie podziału na działki: nie ustala siC;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej – ulicy Pałaco-

wej, drogami wewnCtrznymi 16 KDW; 18 KDW; 19 
KDW;

b) wymagania parkingowe: dopuszcza siC lokalizacji 
parkingów;

c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 
§ 13 ust. 2;

10) INNE ZAPISY: nie ustala siC;
11) STAWKA PROCENTOWA: 0%.

14. Karta nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla zespołu dworsko – parkowego w 
Małkowie (gmina bukowo).

1) SYMBOL TERENU: 21 KDW
2) POWIERZCHNIA — 0,056 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
b) teren 20 KDW: teren dróg wewnCtrznych, ci>g pie-

szo- jezdny; szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
minimum 8m;(charakterystyka funkcji według ustaleM 
zawartych w § 3 ust. 2 pkt 8);

4) ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:
c) poziom dopuszczalnego hałasu: nie ustala siC;
d) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie ustala 

siC;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY 

I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
b) teren połocona jest w obrCbie strefy ochrony konser-

watorskiej zabytkowego zespołu dworsko – parkowe-
go – obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

6) PARAMETRY I WSKA`NIKI URBANISTYCZNE: nie 
ustala siC, nie dopuszcza siC lokalizacji budynków;

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: nie ustala 
siC, nie dopuszcza siC lokalizacji budynków;

8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOW-
LANE:
a) powierzchnia działki: nie dopuszcza siC podziału 

terenu na działki budowlane,
b) linie podziału na działki: nie ustala siC;

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTUR=:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej – ulicy Pałaco-

wej;
b) wymagania parkingowe: dopuszcza siC lokalizacji 

parkingów;
c) pozostałe elementy obsługi infrastruktur> – według 

§ 13 ust. 2;
10) INNE ZAPISY: nie ustala siC;
11) STAWKA PROCENTOWA: 0%.

§ 17

  Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Burmistrzowi 
Gminy bukowo.

§ 18

  Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, 
za wyj>tkiem § 17, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej w bukowie

Wojciech Kankowski
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Zał>cznik nr 2
do uchwały nr XXIV/390/08
Rady Miejskiej w bukowie
z dnia 31 paadziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).
ROZSTRZYGNIBCIE o sposobie rozpatrzenia uwag zło-
conych do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla zespołu dworsko – parkowego 
w Małkowie (gmina bukowo)
  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 Miejska w Zukowie 
rozstrzyga
o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do projektu planu w 
sposób nastCpuj>cy:
I. Projekt MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA ZESPOŁU DWORSKO – PAR-
KOWEGO W MAŁKOWIE (GMINA bUKOWO) wyłocony 
do publicznego wgl>du w dniach od 23 stycznia 2008 r. do 
dnia 15 lutego 2008 r., terminie składania uwag okreWlony 
był w ogłoszeniach do dnia 03 marca 2008 r

II. W ustawowym terminie składania uwag, to jest do dnia 
03 marca 2008 r wpłynCło jedno pismo zawieraj>ce uwagi 
do w/w projektu planu.

 Burmistrz Gminy bukowo, postanowieniem z dnia 21 mar-
ca 2008 r. rozstrzygn>ł uwagi, czCWciowo uwzglCdniaj>c 
a czCWciowo nie uwzglCdniaj>c treWć uwag.

 Złocone uwagi dotyczyły ustaleM planu dla istniej>cych bu-
dynków historycznych znajduj>cych siC na terenie zespołu 
dworsko – parkowego: budynku dawnego dworu (budynek 
oznaczony symbolem „A” na rysunku planu), budynku daw-
nej stajni (budynek oznaczony symbolem „B” na rysunku 
planu) oraz budynku dawnej obory (budynek oznaczony 
symbolem „C” na rysunku planu) i zawierały wniosek 
o zmianC zapisu uchwały w czCWci dotycz>cej zasad ochro-
ny kulturowej w sposób nastCpuj>cy:
a) dopuszcza siC rozbiórkC istniej>cych budynków histo-

rycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
„B” i „C”, pod warunkiem odtworzenia brył budynków po 
zewnCtrznym obrysie murów, z zachowaniem k>ta na-
chylenia dachu i dopuszczeniem podniesienia poddasza 
o 1m,z mocliwoWci> dostosowania otworów okiennych i 
drzwiowych do potrzeb funkcji mieszkalnej;

b) dopuszczenie lukarn i okien połaciowych w budynku 
oznaczonym na rysunku planu symbolem „A”.

  W odniesieniu do uwag dotycz>cych budynków histo-
rycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem „B” 
i „C” Burmistrz Gminy Zukowo ustalił:
a) nieuwzglCdnienie uwagi dotycz>cej mocliwoWci 

wprowadzenia zmian w elewacjach czCWci partero-
wej budynków, wykonanej z kamienia. Z uwagi na 

historyczny charakter obiektów, stanowi>cych ele-
ment zespołu dworsko – parkowego oraz dobry stan 
zachowania konstrukcji obiektów w czCWci parterowej 
wykonanej z kamienia, nie dopuszcza siC mocliwoWci 
wprowadzenia zmian w tej czCWci elewacji;

b) uwzglCdnienie uwagi dotycz>cej mocliwoWci wpro-
wadzenia zmian w elewacjach w czCWci poddasza 
wykonanej z cegły, polegaj>cych na dostosowaniu 
otworów okiennych do potrzeb funkcji mieszkalnej;

c) uwzglCdnienie uwag dotycz>cych budynku historycz-
nego, oznaczonego na rysunku planu symbolem „A”, 
z uwagi, to jest dopuszczenie lukarn i okien połacio-
wych w budynku dawnego dworu oznaczonym na 
rysunku planu symbolem „A”. Zmiany te nie wpłyn> w 
istotny i negatywny sposób na zmianC formy budynku 
i odstCpstwo od jego historycznej bryły.

III. W zwi>zku ze zaistniałym stanem faktycznym, to jest 
rozbiórk> w kwietniu 2008 r. przez właWciciela dwóch 
obiektów (na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach), konieczna była zmiana ustaleM zwartych w 
Postanowieniu Burmistrza Gminy bukowo z dnia 21 marca 
2008 r., co nast>piło w dniu 23 kwietnia 2008 r.

 W Postanowieniu tym uwzglCdniono cał> treWć złoconych 
uwag.

 Projekt planu w zmienionym zakresie ponownie uzgodnio-
no z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w GdaMsku 
(pismo znak: ZP.4171/3876/2008 z dnia 05/06/2008 r.)

IV. W zwi>zku z tym, ce wszystkie uwagi złocone do projektu 
planu zostały uwzglCdnione przez Burmistrza Gminy bu-
kowo, uwagi nie wymagaj> rozstrzygniCcia przez RadC 
Miejsk> w bukowie.

Zał>cznik nr 3
do uchwały nr XXIV/390/08
Rady Miejskiej w bukowie
z dnia 31 paadziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie 
(gmina bukowo).
ROZSTRZYGNIBCIE o sposobie realizacji zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie (gmina 
bukowo) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasad ich 
fi nansowania.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717z póan. zm.) Rada Miejska w Zukowie 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 zespołu dworsko – parkowego w Małkowie (gmina 
bukowo) obejmuj>:
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Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2208 —

LP. CECHA OPIS ZADANIA 

BUDOWA   SIECI  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   

1.

Sie  wodoci gowa 

 160

O cznej d ugo ci

ok.  175  mb

Prze o enie  istniej cej  sieci wodoci gowej  - sie  wody surowej ze studni w terenie 
14 W do stacji uzdatniania w terenie 15 W .

2.

Sie  wodoci gowa 

 200

O cznej d ugo ci

ok. 145  mb

Prze o enie  istniej cej sieci wodoci gowej  w terenie boiska sportowego (teren 13 
US ). 

3.

WARIANT I 

Kanalizacja sanitarna  

Grawitacyjna:  

 200:  4 km 
Kolektor t oczny: 

 110: 1,30 km 
Przepompownia cieków 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od terenu obj tego planem 

do istniej cej  ko cówki  kanalizacji sanitarnej: 

-  wariant I  w kierunku P powa. 

4.

WARIANT II 

Kanalizacja sanitarna 

kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna 

 200:  2,6  km 
Przepompownia cieków 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od terenu obj tego planem 

do istniej cej  ko cówki  kanalizacji sanitarnej: 

-  wariant II  w kierunku ukowa. 

Inwestycje  podane w pkt.1 , 3 i 4 (wariantowo)  realizowane ze rodków bud etowych gminy  i rodków inwestorów 
realizuj cych  zespo y zabudowy mieszkaniowej na terenie Ma kowa. 
Istnieje mo liwo  ubiegania si  o dofinansowanie z  funduszy strukturalnych UE i POM.Urz.Wojew. z funduszy ochrony 
rodowiska. 

2. Na obszarze objCtym planem nie przewiduje siC terenów i 
urz>dzeM z zakresu infrastruktury drogowej zaliczonych do 
zadaM własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla zespołu dworsko 
– parkowego w Małkowie (gmina bukowo).

621

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU

z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Bytowskiego.

  Na podstawie art. 183 w zwi>zku z art. 194 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z póan. zmian.) podaje siC do publicznej wiado-
moWci, co nastCpuje:
Rada Powiatu Bytowskiego uchwał> Nr XXIII/185/2008 
z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdziła w okrCgu wyborczym 
Nr 1 wygaWniCcie mandatu radnej Teresy Ł>ckiej z listy Nr 5 
– KW PLATFORMA OBYWATELSKA  RP wskutek pisemnego 
zrzeczenia siC mandatu.

  Natomiast uchwał> Nr XXIV/186/2009 z dnia 29 stycznia 
2009 r. Rada Powiatu Bytowskiego stwierdziła, ce w miejsce 
wygasłego mandatu wst>pił kandydat z tej samej listy Aldona 
Gostomska, która w wyborach uzyskała kolejno najwiCksz> 
liczbC głosów, a nie utraciła prawa wybieralnoWci.

Komisarz Wyborczy 
w Słupsku

Andrzej JastrzĊbski
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